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                              Abstrakt 
Jag har undersökt möjligheterna för hur problemlösande legoaktiviteter kan stärka 
och utveckla barns matematiklärande.    
 
Metoderna jag använt mig av är filmade observationer, kompletterande intervjuer 
och enkäter.  
 
I studien observerades barn för att ta reda på hur barn löser och förmedlar egna 
och andras problemlösningar vid legobyggandet. Pedagoger observerades för att 
ta reda på möjligheterna kring hur materialet lego kan stärka och utveckla barns 
matematiklärande. Några barn intervjuades i ett kompletterande syfte för att öka 
min egen förståelse. Jag har även använt en enkätundersökning för att få en bred 
bakgrundsfakta om pedagogernas uppfattningar kring materialet legos 
möjligheter att stärka och utveckla barns matematiklärande i problemlösande 
legoaktiviteter.   
 
Resultatet visar möjligheterna kring lego, problemlösning och matematiklärande 
med pedagogernas och lekens avgörande betydelse. Vid legobananbyggandet 
visar resultatet att barnens kreativtet bidrog till möjligheter för både lösningar och 
strategier. Legobananbyggandet resulterade i 4 olika kategorier av lösningar.  Vid 
byggandet efter ritning/beskrivning, där det redan finns en färdig lösning visar 
barnen en osäkerhet när de använder sig av en strategi som följer ett visst 
mönster.   
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1. Inledning 

Hur bygger man en legobanan med hjälp av lego? Tanken kring att använda materialet lego  

medvetet vid barns matematiklärande uppstod vid mitt ökande intresse för matematik och vid 
mitt funderande kring lekens stora betydelse för lärandet. Valet av materialet lego beror på 

tillgängligheten, det finns på de flesta förskolor/skolor. Även att många barn visar stort 
intresse för att bygga med lego. I detta såg jag en möjlighet att undersöka hur ett lekmaterial 
som lego kan användas i samband med barns matematiklärande. I detta examensarbete inom 

matematikdidaktiken vill jag förmedla möjligheterna för hur problemlösande legoaktiviteter 
kan stärka och utveckla barns matematiklärande.  

Sommaren 2011 träder förskolans och skolans nya läroplaner och kursplaner i kraft. I den nya 
skollagen (2010:800) står förskolans syfte för all förskoleverksamhet, ”förskolan ska 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet” (Skollagen 2010:800, kap 8 § 2).  
 

De nya läroplanernas uppbyggnad följer ett visst mönster. En stark röd tråd genomsyrar 
lärandet och formuleringarna, det egna tänkandet, reflekterandet med andra och 
problemlösande aktiviteter är återkommande. Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010 

”i lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa 

problem” (Skolverket 2010:6). Läroplan för grundskolan, Lgr 11 ”en viktig uppgift för skolan 
är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” (Skolverket 2011:9).  

I kunskapskraven för årskurs 3 står följande: ” Eleven kan lösa enkla problem i elevnära 
situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets 

karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet” 
(Skolverket 2011:67). 
 

En av förändringarna är att förskolan har blivit en egen skolform där målen är utformade 
utifrån att lärandet ska ske i form av lek, utgå från barn och ta hänsyn till varje barn. 

Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret för barns utveckling och lärande i den nya 
läroplanen för förskolan. Förskolans strävans mål inom området matematik innefattar bland 
annat att varje barn ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket 2010:10). 

Skolverkets matematiksatsning i den nya reviderade läroplanen lyfter fram leken och 
skapandet som ett led i att stärka arbetet med språk och matematik. Matematiksatsningen 

grundar sig på forskning och nationella prov där svenska grundskolan påvisar bristande 
kunskaper i matematik. Matematik är ett nationellt prioriterat utvecklingsområde och Finlands 
resultat i nationella studier har visat väldigt höga resultat jämfört med Sverige, bland annat 

året 2003. Finland har liknande skolsystem som Sverige och de övriga nordiska länderna och 
orsaken till de höga resultaten går inte att koppla till skolsystemet. Däremot har finska barn i 

jämförelse med övriga nordiska barn högt självförtroende som motiverar till att hitta lösningar 
och att tro på sina möjligheter vid problemlösning. Vid problemlösning måste barn förklara 
och visa hur de löser ett problem för att på så vis synliggöra den matematiska förståelsen. 

Läraren/pedagogens uppgift är att anpassa utmaningar utifrån varje barn, ge rätt sorts 
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utmaningar, på rätt nivå och tidigt få barn intresserade av matematik vilket är en av Finlands 
viktigaste utgångspunkter i arbetet kring barn, matematik och kunskap (Skolverket, 
nyhetsbrev 4-artikel, Så arbetar Finland med matematik - intervju med Leo Pahkin 

utbildningsråd på utbildningsstyrelsen i Finland). Detta väcker många tankar och funderingar 
kring hur pedagoger målmedvetet utmanar barnens matematiska och språkliga förmågor  i 

riktning mot läroplansmålen för att stärka och utveckla barns matematiklärande.  

Min tanke med min undersökande studie inom matematikdidaktiken är att sätta in 
matematiken i ett för barnen meningsfullt sammanhang och i en meningsfull aktivitet. Med 

hjälp av materialet lego och problemlösande legoaktiviteter undersöka möjligheterna för hur 
barns matematiklärande kan stärkas och utvecklas.                                 
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2. Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka möjligheterna för hur problemlösande legoaktiviteter 
kan stärka och utveckla barns matematiklärande.  

2.2 Frågeställningar 

Hur löser och förmedlar barn egna och andras problemlösningar vid legobyggande?  

Hur anser pedagogerna att materialet lego kan stärka och utveckla barns matematiklärande i 

problemlösande aktiviteter? 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Materialet lego 

I dag ses materialet lego som betyder ”lek bra” och är en förkortning av två danska ord ”leg 
godt” på många förskolor och skolor.  Legoklossen som den ser ut i dag lanserades redan 

1958 av företagets och klossens grundare Ole Kirk Christiansen. Legobitarnas knoppar oc h 
dess sammankopplingsprinciper möjliggör legoklossens unika och obegränsade 
byggmöjligheter. Legogruppens vision och syfte är att inspirera barn till att utmana och 

utforska sina egna kreativa möjligheter. Lego uppmuntrar till kreativ och utmanande lek. 
Leken utvecklar barns kreativa och strukturerade problemlösning, nyfikenhet, 

förställningsförmåga, social kompetens och motorik. Att lära genom lek handlar alltså om att 
bygga med legoklossar. Lego tillverkas runt om i världen och är världens femte största 
tillverkare av leksaker (www.lego.com).  

De flesta människor har en tydlig bild av vad leksaker är och dess betydelse. Oftast värderas 
basmaterial som mer pedagogiska på grund av möjligheterna och utrymmet kring kreativitet. 

Det är inte leksaken i sig som avgör kvaliteten utan situationen och förutsättningarna i leken, 
”leksaker är inte pedagogisk i sig själva utan blir det i ett lustfyllt användande tillsammans 
med andra” (Nelson & Svensson, 2005:137). Kommunikation bidrar till att en leksak blir 

pedagogisk om begrepp tillförs och sätter in föremålet i ett sammanhang, ”det är i samspel 
med andra som leksaker och andra redskap för lek och lärande får sin betydelse” (Nelson & 

Svensson, 2005:138). 

Att små barn intresserar sig för att plocka isär och sätta ihop olika föremål är något vi kan se 
både idag i materialet lego och om vi gör tillbaka blickar i historien i lekgåvornas material. 

Långt tillbaka i förskolans pedagogik var Friedrich Fröbel (1782-1852) en viktig 
förgrundsgestalt. Utifrån Fröbels intresse för matematik och barns lärande arbetade han fram 

ett material konstruerat i geometriska former. Fröbels 20 lekgåvor riktade sig till barn med 
syftet att utveckla förståelse för begreppen, form och rum (Doverborg, 2006).  

De tidigare läroplanerna beskrev hur lärande skulle gå till mot dagens läroplaner som 
beskriver vad barns ska lära sig men inte hur. Nelson & Svensson (2005) menar att industrin 
ersätter de tidigare läroplanernas hur i beskrivningar där det anges vad barn lär sig av vissa 

leksaker. På legokartongen lego flygplats beskrivs vad barn ska lära sig, ”setet stärker barnens 
förmåga att efterbilda verkligheten, samtidigt som det uppmuntrar språkutveckling och 
kognitivt tänkande” (Nelson & Svensson, 2005:102).  

3.2 Matematik 

Barns första möte med matematiken i förskola och skola är betydelsefulla och påverkar 
barnens förhållningssätt och möjligheter till matematiklärande i framtiden (Ahlberg, 2000). 
Matematik kopplas ofta ihop med problemlösning och utmaningar där uppskattningar och 

räknande är möjliga vägar för att nå en lösning på ett problem (Björklund, 2008). De 
vanligaste indelningarna och kopplingarna till matematik är aritmetik som innebär att räkna 

med de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. För att känna igen 
matematik i andra sammanhang och främst den matematik som barn upptäcker måste vi se 

http://www.lego.com/
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förbi dessa indelningar och kopplingar till matematik (Björklund, 2007; Heiberg Solem  & 
Reikerås, 2006).  

Matematiken innehåller många delar vilket gör matematiken till ett mångfasetterat fenomen. 

Delarna, exempelvis form, siffror, mönster, problemlösning, logiskt tänkande, språk och 
struktur påverkar tillsammans utvecklingen av förståelsen för matematiken (Björklund, 2007). 
Matematik finns överallt runt omkring oss. Matematik är inte bara att räkna, matematik 

innebär att tala matematik och att förstå matematik genom olika sätt att lösa problem 
(Ahlberg, 1995).  

Skolans övergripande mål inom ämnesområdet matematik är att varje elev efter genomgången 
grundskola ska kunna använda sig av matematiskt tänkande både för vidare studier och i 
vardagslivet samt kunna lösa problem och omsätta ideér i handling på ett kreativt sätt 

(Skolverket, 2011) I kursplanen i matematik står det att matematisk verksamhet till sin art är 
kreativ, reflekterande och en problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den 

samhälliga, sociala och tekniska utvecklingen. Vidare att undervisningen ska bidra till att 
eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över 
och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat (Skolverket, 2011). Genom 

undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder (Skolverket, 2011). 

3.3 Problemlösning 

Definitionen på ett problem är enligt Ahlberg (1995) en uppgift som kräver tankearbete och 
analytisk förmåga. Hagland (2005) definierar ett problem som en uppgift. En uppgift som en 

människa behöver eller vill lösa, utan given procedur men som kräver viss ansträngning för 
att lösas. Olsson (2000) beskriver kraven för att en uppgift ska definieras problemuppgift. Det 
innebär att barn inte direkt vet lösningen utan tvingas ta sig förbi något ”hinder”. Därmed 

utvecklar barn sitt kreativa tänkande och sina problemlösningsstrategier.  

Det finns olika typer av problem och i detta examensarbete utgår studien från problem som 
skapar möjligheter för och till diskussioner, ett rikt problem. Hagland (2005) beskriver att ett 

problem ska vara inspirerande, lättförståeligt, utmanande, kunna lösas på många olika sätt och 
med olika representationer, leda till diskussioner, föra samman olika delar av matematiken 
och väcka och skapa nya problem. För att ett problem ska definieras som ett rikt problem 

behöver uppgiften uppfylla Haglands beskrivning av ett problem med dessa förtydligande 
kriterier: 

 Problemet ska presentera och inspirera barn att använda olika strategier, idéer och 
matematiska begrepp som möjliggör diskussioner, jämförelser och reflektioner över 
redan kända och okända matematiska begrepp för barnen 

 Problemet ska vara lätt att förstå, alla barn ska förstå vad problemet går ut på och 
erbjuda många möjligheter att arbeta med. Ett rikt problem ska kunna bearbetas många 

gånger och passa för barn från förskolan till studerande på högskolan  

 Problemet ska tillåtas ta tid, utmana barn och kräva en viss ansträngning 

 Problemet ska ha flera olika lösningsstrategier och representationer. Konkret 
uttrycksform med konkret material, logisk/språklig uttrycksform med svenska språket, 
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algebraisk/aritmetisk uttrycksform med symboler och grafisk/geometrisk uttrycksform 
med bild 

 Problemet ska utifrån barnens idéer, och olika lösningsstrategier leda fram till 

matematiska diskussioner 

 Problemet ska kunna sammanlänkas mellan olika områden inom matematiken 

 Problemet ska väcka och skapa nya intressanta problem hos både barn och pedagog 

(Hagland, 2005).   

Problemlösning i sig är komplext, barns kunskaper i matematik och situationen i kombination 
med självförtroende och motivation är några av de faktorer som hör ihop med den 
matematiska problemlösningens komplexitet som Lester (2000) tar upp som avgörande för 

hur barn lyckas i problemlösning. Olika matematiska problemtyper kategoriserar Ahlberg 
(1995) utifrån Charles och Lesters (1982) indelning: 

 Enkla översättningsproblem, enstegsproblem som innebär att översätta innehållet till 
ett matematiskt uttryck vilka vi känner igen från skolans läroböcker. 

 Komplexa översättningsproblem, flerstegsproblem som innebär att översätta 

problemets innehåll i två steg. 

 Processproblem innebär de uppgifter som inte bara innebär att välja en eller flera 

operationer utan lämpar sig bättre för att leta efter mönster, rita en bild, gissa och som 
möjliggör utforskandet att pröva egna lösningar. 

I undersökningen kring problemlösande legoaktiviteter möter barnen främst problemtyper 

som kategoriseras som processproblem. Det finns o lika problemlösningsstrategier vid 
problemlösning: 

1. GÖRA – PRÖVA som står för den praktiska lösningen. 

2. TÄNKA – TALA handlar om den muntliga lösningen. 
3. FÖRSTÅ – FORMULERA kallas den formella lösningen. 

Problemlösning som är uppbyggd stegvis är av mycket stor betydelse för de flesta barn, där 
det praktiska utförandet och det muntliga berättandet omkodas till en formell lösning 
(Malmer, 2002).  

Det centrala innehållet under problemlösning i skolans årskurs 1-3 är strategier för 
matematisk problemlösning i enkla situationer samt matematisk formulering av 

frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer (Skolverket, 2011).  

3.4 Språk, kommunikation och matematik  

Språk, kommunikation och matematik går hand i hand (Ahlberg, 1995; Sterner, 2000). ”Ordet 
kommunicera kommer av latinets communicáre – göra gemensam, som signalerar att 

kommunikation bygger på ömsesidighet” (Sterner, 2006:45). Matematik betraktas både som 
språk och medel för kommunikationen mellan människor (Ahlberg, 1995).  

Vygotskij (2001) understryker språkets stora betydelse för allt lärande. Sociala samspel och 
samarbete mellan individer har en avgörande betydelse för möjligheterna att utveckla begrepp 
och skapa nya tankestrukturer (Vygotskij, 2001; Sterner, 2000). Utvecklingen av barns 
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begreppsuppfattning om ordens innebörd är viktig och sker enligt Vygotskij (2001) genom det 
abstrakta tänkandet via ett överförande mellan olika uttrycksformer. Begreppsinnehållet 
mellan tankarna och uppfattningarna. Begreppsuttrycket mellan språket och uttrycket som 

återspeglar tankarna och symbolerna. Det verbala begreppet och kommunicerandet stärker 
innebörden och möjliggör förståelsen mellan människor, att själv göra sig förstådd och själv 

bli förstådd (Björklund, 2007; Björklund, 2009).  

Det matematiska språket handlar först om att visualisera tankar i bilder. Därefter att skapa 
egna symboler. Detta för att kunna gå vidare i utvecklingen och utforska det gemensamma 

symbolsystemet som är det matematiska språket (Sterner, 2000). Det matematiska 
symbolspråket bör användas i ett för barnen meningsfullt sammanhang för att möjliggöra 
lärandet. De språkliga uttrycken och begreppen i detta för barnen främmande språk utvecklas 

i själva språkanvändningen (Ahlberg, 1995). Vygotskij (2001) understryker vuxnas betydelse 
för att barn ska tillägna sig språket och ordens betydelse där han skiljer på innebörd och 

betydelse. Innebörden representerar den egna tolkningen av ordet och betydelsen står för 
ordets sociala innebörd av ordet.  

Ett led till ett beskrivande språk är att använda sitt språk, utveckla sin förmåga att se mönster, 
samtala och kommunicera om sina upptäckter och erfarenheter kring matematik. I ett 

beskrivande språk möjliggörs symboliska förklaringar i kombination med utvecklingen av 
innebörden i orden och utvecklingen av det abstrakta. Med andra ord överföringen mellan 

olika uttrycksformer (Sterner, 2000). Språket leder barns utveckling framåt och etablerar 
sambandet mellan tänkande och språk. Både språket och tanken utvecklas i en ständigt 
pågående dialektik där begreppen sätts i motsats mot varandra (Vygotskij, 2001).   

Det som är första ordningens språk för en person kan vara andra ordningens språk för en 
annan person. Första ordningens språk ökar förståelsen för andra ordningens språk, från det 
vardagliga till det vetenskapliga. Barn använder första ordningens språk genom vardagliga 

begrepp och erfarenheter. Ett språk som de äger och kan tänka genom. ”Det är språk som vi 
uttrycker oss genom och som vi tolkar spontant” (Heiberg Solem & Reikerås, 2006:19). Ett 
uttryck som är främmande är ett språk av andra ordningen. Det innehåller mer vetenskapliga 

begrepp och är mer abstrakta till sin karaktär. Det måste också översättas till något praktiskt 
för att få ett innehåll. ”Det är språk som inte är naturliga för oss att tänka i och uttrycka oss 

genom” (Heiberg Solem & Reikerås, 2006:19).  

Høines (2000) menar att teckning är ett språk som hjälper barn att tänka. För att ett begrepp 
ska vara möjligt att förstå behöver det sättas in i ett sammanhang. Exempelvis i en bild eller 

kopplas till något konkret. För att barn ska kunna beskriva något symboliskt behöver barn 
olika erfarenheter och upptäckter där kommunikationen och språket hjälper till att sätta ord  
(Vygotskij, 2001). I problemlösande situationer med matematiken som utgångspunkt 

förmedlar pedagogerna ett kunnande när de benämner och sätter ord på barns erfarenheter och 
därmed är språket också en viktig faktor när det gäller problemlösning (Malmer, 2002; 
Sterner, 2000).  

Pedagogers inspiration och engagemang bidrar till större möjligheter för barn att ta sig in i 

matematikens värld (Sheridan m.fl. 2010). I spännande uppgifter och aktiviteter utan syfte att 

barn ska komma fram till exakt samma svar möjliggörs både spontana reflektioner och 



 

8 

 

diskussioner där det även blir naturligt att prata matematik för barn (Olsson, 2000). Genom 

kommunikationen får pedagoger och ”barn möjligheter att uttrycka åsikter och reflektera över 

dem, antingen för att stärka sin argumentation eller ompröva den” (Sheridan m.fl. 2010:48). 

Det är först när barn har utvecklat en grundläggande förståelse för matematiska begrepp som 

barn har gjort begreppen till sina egna (Doverborg, 2000).  

3.5 Lärande och kunskapssyn 

I detta examensarbete inom matematikdidaktiken grundar sig synen på lärande ur 
fenomenografin vilket innebär ett variationsteoretiskt sätt att förstå och tolka lärande, 
fokuseringen sker på lärandesituationens möjligheter till lärande. ”Lärande är en komplex 

process som inte bör förstås som separata delar” (Björklund, 2007:119). Komplexiteten hör 
ihop med fyra kritiska villkor för lärande, variation, samtidighet, rimlighet och hållpunkt som 
bör integreras i den pågående lärandeprocessen för att lärande ska ske :  

 

 Variation, det är genom olika situationer och olika erfarenheter som barn vidgar sin 
förståelse för ett fenomen. Det är variationen som möjliggör upptäckten och synliggör 

likheter och skillnader i att ett fenomen kan ha lika innebörd i olika situationer och 
tillfällen. 

 Samtidighet, det kritiska villkoret för barns lärande. Barns medvetna fokus på flera 
aspekter samtidigt som utgör förståelsen för komplexiteten hos fenomenet. 
Samtidighet har betydelse i aktiviteter där fokus på delar och helhet behövs samtidigt 

för att utföra en uppgift.  

 Rimlighet, barns uppskattning och värdering av rimligheten i en situation vilken sker 

genom diskussioner om rätt innebörd av ett begrepp utifrån tidigare relationer och 
erfarenheter. Matematik handlar om att bedöma och beskriva relationer med hjälp av 

språket, handlingar och kroppsspråk mellan föremål och händelser.  

 Hållpunkter, skapar ordning och struktur i barns omvärld, barns erfarenheter och 

lärande från olika situationer och fenomen hjälper barn att se fenomen ur olika 
perspektiv (Björklund, 2007). 
 

För att möjligheter till fördjupad förståelse ska skapas hos barn krävs det ett 
problematiserande, systematiskt och målmedvetet arbete med ett lärandeobjekt. ”Lärande 

uppkommer aldrig plötsligt, utan handlar om att förståelsen för något fenomen blir allt mer 
mångsidigt och fördjupad” (Björklund, 2009:57).  

Vygotskij (2001) utvecklade ett synsätt på kunskapsprocessen som mediering där språk och 
kommunikation används som ett medierande verktyg. I dagens skola förmedlas inte kunskap 

utan den medieras genom lärarens frågor och kommunikation vilket handlar om perception. 
Säljö (2000) understryker betydelsen av att skolan arbetar med språket som ett medierande 

verktyg för att kunna presentera färdigheter och kunskapsformer som är relevanta. En 
fördjupad upplevelse av omvärlden möjliggörs genom ord, bild och berättande av 
föreställningar och iakttagelser. Barn behöver titta noga, minnas och lösa problem där både 

proportioner, läge och perspektiv ingår. ”Det blir ett samspel mellan perception, tanke och 
hand” (Persson, 2006:92). 
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3.5.1 Matematiklärande 

I själva lärandeprocessen ingår olika aspekter och erfarenheter. Matematiklärande innebär att 
dessa ofta komplexa och mångfasetterade aspekter och erfarenheter är möjliga att tolka utifrån 
olika perspektiv. För att kunna förstå hur barn tar till sig matematiken måste matematiken ses 

utifrån barns perspektiv (Björklund, 2008). ”Att lära matematik innebär inte att lära regler 
utantill utan att få möjlighet att upptäcka och förstå samband och mönster” (Olsson, 

2000:179).  

Både tänkandet och språket har stor betydelse för barns matematiklärande (Vygotskij, 2001; 
Malmer, 2002; Björklund, 2008; Björklund, 2009). Även språk och matematik hör ihop med 
matematiklärande och förutsätter någon form av kommunikation där barns tankar och 

uppfattningar kommuniceras på olika sätt. Det kan kommuniceras genom talat och skrivet 
språk och genom bilder med både egna och traditionella tecken, symboler, siffror och 

bokstäver (Sterner, 2006).  

En viktig del i barns matematiklärande är att pedagogen utmanar och medvetandegör barn om 
deras eget tänkande (Björklund, 2007). Det avgörande för barns matematiklärande är om 
pedagogen hittar fram till barns tänkande och språk. Det är genom att ge rätt sorts utmaningar 

som möjligheter för både vidareutveckling och förvaltning av den befintliga kompetensen 
öppnas upp (Heiberg Solem & Reikerås, 2006; Høines, 2000). När syftet i den pedagogiska 

verksamheten är att utmana barns matematiska tänkande är det av vikt att ta barns perspektiv 
med en strävan att försöka tolka vad barn fokuserat på och på vilket sätt barn förstått 
innehållet i situationen (Björklund, 2009).  

 

Kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och  

en resurs vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikat iva och  

praktiska situationer på ändamålsenliga sätt. Kunskaper är det som 

hjälper mig att se ett problem eller en fö reteelse som något bekant och 

som jag har tidigare erfarenhet av (Säljö, 2000:125). 

3.5.2 Lek och lärande  

När materialet i barns lek erbjuder variation av utmaningar och erfaranden av matematiska 
begrepp utgör materialet en viktig del i själva matematiklärandet. Barn lär matematik genom 
lek och en av orsakerna till lärande är barns förmåga att skifta perspektiv. Det medför att 

möjligheterna vidgas till att ta till sig, förstå och använda matematiska begrepp. I leken 
framträder den innebörd och de användningsområden som barn ser och urskiljer ur 

matematiken (Björklund, 2007). I matematik och lek är mönster, former och tal viktiga för 
både utforskandet och konstruerandet (Høines, 2000). 

 ”Man behöver ha ett förhållningssätt där man inte skiljer fantasi och lek från lärande utan ser 
att allt detta är integrerat från en helhet i barnens värld” (Doverborg & Pramling, 1995:143). 

De tillfällen då lek och lärande möts är tillfällen då barnens erfarenheter kopplas samman. 
Leken ger möjligheter till ett matematiskt utforskande både i den fria leken och i den av 

läraren initierade leken (Björklund Boistrup, 2006). I lek behöver inte saker vara på ett 
speciellt vis. Flexibilitet och kreativa tankar hjälper barn att lyckas i de 
problemlösningssituationer de ställs inför. Därmed betraktas lek som en utmärkt del i 

problemlösningssituationer (Doverborg & Pramling, 1995). I leken förstår barn meningen och 
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avsikten bättre i jämförelse med skolans traditionella uppgifter som barn kan ha svårt att 
förstå och sätta i ett sammanhang. Vetskapen och avsikten med en uppgift har betydelse för 
barns matematiska väg till en lösning på ett problem (Fauskanger, 2006).  

3.5.3 Problemlösning och lärande 

När Lester (2000) har studerat forskningslitteratur har han funnit fyra huvudprinciper för att 
underlätta den komplexa och svåra situationen med lärande i problemlösning: 

1. För att förbättra sin problemlösningsförmåga måste barn lösa många problem.  
2. Det är under en lång tid som problemlösningsförmågan utvecklas.  
3. För att barn ska ta till sig lärandesituationen måste de tro att pedagogerna tycker att 

problemlösning är betydelsefullt.  

4. Systematiskt lärande av problemlösning gynnar flest barn.  

Möjligheter för att lärandet ska vara så gynnsamt som möjligt är att läraren intar en aktiv roll, 
observerar, ställer frågor och om det är nödvändigt ger idéer. För att hjälpa barn att utvecklas 

och stärkas i problemlösande aktiviteter bör en eller flera operationer ingå. Exempelvis rita en 
bild, prova sig fram, sätta upp möjliga lösningar, gissa och använda sig av laborativa material 
(Lester, 2000). Barns lärande inom problemlösning ska enligt Ahlberg (1995) leda till 

förståelsen av: 
 

 Att det finns olika sätt att lösa problem och att en jämförelse av olika lösningssätt 
bidrar till förståelsen. 

 Att matematiska problem är en del av vardagslivets problem.  

 Att det vardagliga språket kan förbindas med det matematiska symbolspråket.  

 Att skriva, rita och tala är betydelsefulla verktyg för problemlösning.  

 Att det tar tid att lösa problem (Ahlberg, 1995:41). 

 
”Problemlösning är lika mycket en fråga om att finna ett sätt att lösa problemet som att  

faktiskt lösa det” (Høines, 2000:151). 

3.6 Pedagogens roll vid barns matematiklärande 

Pedagogens roll vid barns matematiklärande handlar om att utmana barns tänkande och 
försöka tolka hur barn förstår och erfar matematik vid ett visst tillfälle (Björklund, 2007). Det 

förutsätter intresserade och lyhörda pedagoger som kommunicerar med barnet. Pedagoger 
som hjälper till att skapa meningsfulla, lärorika och framförallt lekfulla lärandes ituationer 

som ger barn kunskap för livet. Uppdraget för pedagogerna innebär att lägga grunden för det 
livslånga lärandet genom att låta barn lära i ett utforskande och i ett skapande genom att ställa 
frågor, iakttaga, samtal och reflektera i ett socialt samspel (Emanuelsson, 2006). ”För att barn 

ska få tillit till sin egen förmåga och börja tycka att det är spännande att upptäcka hur man kan 
se omvärlden med hjälp av matematiska begrepp och symboler, måste barnet vara det centrala 

i pedagogiken” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004:139). Pedagogens förhållande, 
attityd och kompetens påverkar både möjligheterna och begränsningarna för barns lärande och 
hur de uppfattar matematiken (Sheridan m.fl. 2010; Ahlberg, 2000). Värderingar och 

kunskaper utifrån pedagogens syn på barn, hur barn lär, vad det innebär att kunna något och 
vad det är som är kunskap blir avgörande för om lärandet blir till en möjlighet eller en 
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begränsning (Sheridan m.fl. 2010). En viktig och angelägen aspekt är att låta barn möta 
matematik i olika sammanhang och i olika uttrycksformer. Dessa kan ses i handling genom 
kroppsrörelser och gester. Genom bild, måla, rita, klippa, klistra och i symboler genom 

informella och formella symboler. Exempelvis ger en ritad bild av en fem fingrar eller fem 
streck barn möjlighet att använda, undersöka och visa sitt matematiska kunnande (Björklund 

Boistrup, 2006). 
 

Frågor som lärare behöver ställa sig är - när får barnen möjlighet att använda och 

reflektera över matematikens ord och termer och deras innebörder i meningsfulla  

sammanhang? När uppstår sådana situationer spontant i leken och i v ilka situationer  

kan vi som lärare skapa sådana möjligheter? Hur kan v i arbeta målmedvetet  

med att låta barnen utveckla sitt matematiska ordförråd?( Sterner, 2006:88). 
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4. Metod 

I metodavsnittet beskrivs urval av metoder som användes och hur studien utformats utifrån 

metodvalen. Vidare hur genomförandet skett och vilka etiska överväganden som gjorts. Till 
sist beskrivs vilken databearbetning som genomförts och en diskussion kring synen på 

reliabiliteten och validiteten i undersökningarna. 

4.1 Urval 

Observationer genomfördes på en privat förskola belägen i en mellanstor stad i mellersta 

Sverige. Förskolan har 24 barn från 1 år upp till 6 år. I studien deltog totalt 9 av förskolans 
äldsta barn 4-6 år, 5 flickor och 4 pojkar. Observationerna genomfördes i en mindre, avskild 
grupp med 3 barn/tillfälle, en fallstudie (Patel & Davidsson, 2003; Johansson & Svedner, 

2001). Vid observationerna deltog totalt 2 pedagoger, en förskollärare och en barnskötare vid 
olika tillfällen. Observationerna genomfördes vid flera tillfällen under 2 veckor. Alla som 

arbetar på den utvalda förskolan, 2 förskollärare och 2 barnskötare tituleras pedagoger. 
Observationerna ägde rum i de äldsta barnens grupprum där barnen har sina gruppaktiviteter. 
Syftet var att observera hur barn löser och förmedlar egna och andras problemlösningar vid 

legobyggande. Avgränsningen av antal barn/tillfälle och val av rum var relevant för att barnen 
skulle känna trygghet. 

 
Efter observationerna genomfördes intervjuer i ett kompletterande syfte för att öka min egen 
förståelse med 2 flickor och 2 pojkar. 

 
En enkätundersökning genomfördes med syftet att samla in bakgrundsfakta och undersöka 

pedagogernas uppfattningar. Utskick till 16 skolor och 24 förskolor med frågor till 
verksamma pedagoger i förskoleklass och förskola i mellersta, västra och södra Sverige. Med 
pedagoger avses lärare, förskollärare och barnskötare. 

4.2 Metodval 

I undersökningsstudien användes en kvalitativ metod utifrån fenomenografin som innebär ett 

vetenskapligt förhållningssätt där människors uppfattningar av ett eller flera fenomen 

studeras. I denna undersökning studerades lärande som en kvalitativ metod (Patel & 

Davidsson, 2003).  

I undersökningen användes videofilmning för strukturerade observationer av två olika 
problemlösningssituationer vid barns legobyggande. De två problemuppgifterna utgick från 
Haglands (2005) definition på ett rikt problem och valdes utifrån syftet att undersöka 

möjligheterna för hur de problemlösande legoaktiviteterna kunde stärka och utveckla barns 
matematiklärande. Även utifrån möjligheterna att jämföra en fritt tänkande problemuppgift, 
legobananen utan rätt eller fel med en styrd problemuppgift, legobyggande efter beskrivning 

med ett rätt alternativ. De båda problemlösande legoaktiviteterna innefattade: 

 Problemuppgift 1. Bygga en legobanan. Pedagogen visade en banan. Barnens uppgift 
blev att med olika legobitar bygga en banan.  
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 Problemuppgift 2. Följa en instruktion. Pedagogen introducerade. Barnens uppgift 
blev att med olika legobitar bygga efter ritning/beskrivning.  

Även ostrukturerade observationer av pedagogerna filmades. I en strukturerad observation är 
det förutbestämt vilka moment och situationer som ska ingå  och i en ostrukturerad 
observation finns inget förutbestämt syfte för observationen att utgå ifrån (Patel & Davidsson, 

2003). Syftet med de strukturerade observationerna var att undersöka 
problemlösningsstrategier och kommunikation kring problemlösning. Syftet med de 

ostrukturerade observationerna var att undersöka hur materialet lego kan stärka och utveckla 
barns matematiklärande. För att samla in information om människors beteenden lämpar sig 
observation väl enligt Patel & Davidsson (2003).  

I undersökningen användes även en kvalitativ intervju i syfte att få barnen att ge så 
uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2001). Kvalitativa intervjuer består av 

ett förutbestämt ämne av intervjuaren där repliker i dialogform avhandlas (Johansson & 
Svedner, 2001). Fördelen med kvalitativ intervju är enligt Patel & Davidsson (2003) att 
följdfrågor är möjliga att ställa och därmed bidrar till en djupare förståelse i detta fall av barns 

uppfattningar. Johansson & Svedner (2001) förespråkar att börja undersökningen med att 
observera det man undersöker och därefter intervjua utifrån vad observationerna påvisar. 

Detta möjliggör ett bra underlag även för intervjun. I en kvalitativ intervju kan frågorna både 
vara öppna eller tematiska. Tematiska frågor utgår från forskningsfrågorna och de öppna 
frågorna är ostrukturerade. De kvalitativa intervjuerna är ett samtal där både intervjuaren och 

den intervjuade är medskapare (Patel & Davidsson, 2003).  

Enkätfrågorna användes som en teknik för att undersöka och samla in information med hjälp 
av utformade frågor. Både helt strukturerade frågor med fasta svarsalternativ samt öppna 
frågor med möjlighet till stort svarsutrymme ingick. Enkäterna är konfidentiella vilket betyder 
att bara jag har tillgång till uppgifterna, de svarande är anonyma vilket Patel & Davidsson 

(2003) understryker som viktigt.  

4.3 Genomförande  

Enkätfrågor skickades ut till verksamma pedagoger på förskolor och skolor (Bilaga 1).  

Innan observationsundersökningen informerades pedagoger och föräldrar på den utvalda 
förskolan om undersökningens utformning och syfte. Informationsbrev till föräldrarna 

skickades ut (Bilaga 2). Föräldrarnas godkännande av barnens deltagande behövdes för 
intervjuerna och filmningen av observationerna innan de kunde genomföras.  

I undersökningen genomfördes ostrukturerade observationer av pedagogernas kommunikation 
för att undersöka vilka möjligheter det finns för pedagogerna att utveckla och stärka barns 
matematiklärande. Även strukturerade observationer användes vid barnens problemlösande 

legoaktiviteter. De utgick från två olika problemuppgifter, bygga en legobanan och följa en 
beskrivning. 

Utifrån de olika representationsformerna, bild, språk, tal och formel observerades hur barn 
förmedlade egna och andras problemlösningar. Vid observationerna av hur barn löser egna 
och andras problemlösningar användes Malmers (2002) problemlösningsstrategier:  
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1. GÖRA-PRÖVA som står för den praktiska lösningen.  
2. TÄNKA-TALA handlar om den muntliga lösningen.  
3. FÖRSTÅ-FORMULERA kallas den formella lösningen. 

I min studie genomfördes intervjuerna med öppna frågor för att ge barnet möjlighet att välja 
inriktning på vad de själva vill lyfta upp och tematiska frågor som ger mindre utrymme att 

välja riktning för barnet. Frågor som inleddes med ”berätta hur” användes vilket Johansson & 
Svedner (2001) menar uppmuntrar barnen att svara utifrån sitt faktiska agerande vilket 
minskar risken för att svaret blir utefter vad intervjuaren vill höra. ”Berätta för mig” frågorna 

styrde berättandet in på det som jag som forskare ville veta mer om och genom frågorna som 
inleddes med ”varför tror du det” gav barnet möjlighet och hjälp att uttrycka sitt tänkande. 

Hur frågorna kunde hjälpa barnen att gå vidare i berättandet. Hur tänkte du när du byggde? 
Hur många bitar använde du? Barnet gavs möjlighet och hjälp att söka samband och 
tillämpningar utifrån frågorna, har du tidigare någon gång löst ett liknande problem? Har du 

byggt en legobanan/efter beskrivning tidigare? Vad var svårt? Vad var lätt? Barnet gavs även 
hjälp och möjlighet att göra antaganden, formulera och lösa problem med frågan, vad skulle 

du ändra på i problemet för att få en annan lösning? Barnet gavs möjlighet till att lära sig att 
resonera matematiskt genom att barnet uppmuntrades till att göra en beskrivning för att på så 
vis kunna visa sitt eget tänkande. Frågor ställdes utifrån bild, ord, tal och formel modell, hur 

ritade du för att visa? Hur berättade du för att dina kompisar skulle förstå hur du hade byggt? 
Vad står siffrorna för i din beskrivning? Vilket tecken har du använt dig av i din beskrivning? 

Vilken bit började du med? Vilken bit slutade du med? Frågorna är enligt Johansson & 
Svedner (2001) lätta för barnen att svara på eftersom barnen har omfattande erfarenheter om 
det frågorna behandlar. Registreringen av intervjuerna genomfördes både med 

ljudinspelningar och med anteckningar. 

4.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav har legat som grund i hela undersökningsprocessen, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2010).  

Informationskravet innebär att informera deltagarna i undersökningen om syftet med studien. 
Till barnens föräldrar skickades informations brev om studien och undersökningen där 
föräldrars godkännande av barnens deltagande undertecknades och samlades in utifrån de 

forskningsetiska regler som gäller där målsmän ska tillfrågas och informeras om barns 
medverkan (Johansson & Svedner, 2001).  

Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver samtycke från deltagarna om deltagande och 
deltagarna bestämmer själva hur mycket de vill deltaga. Deltagarna informerades om att de 
när de ville kunde avstå från medverkan. En undersökning bygger på respekt för alla som 

deltar och medverkan är frivillig (Johansson & Svedner, 2001). I min undersökning ville alla 
deltaga och ingen ville avstå. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande garanteras anonymitet såväl i enkäterna och 
i de filmade observationerna. Allt filmat material kommer att raderas och förstöras för att 
skydda obehöriga från att komma åt materialet. 
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Nyttjandekravet innebär att arbetsmaterialet endast används till endast det här forskningssyftet 
utan att förskolor, skolor, pedagoger eller barns identitet röjs, de kommer att vara anonyma.  

4.5 Databearbetning 

De filmade observationerna har bearbetats genom granskning vid flera tillfällen. 
Sammanställning av barns olika sätt att lösa problemuppgifter och förmedla problemlösningar 
har bearbetats och redovisas i resultatdelen. Observationerna har bearbetats utifrån ett 

observationsschema med en lista av kategorier som ansågs relevanta i observationen (Patel & 
Davidsson, 2003). Observationsschemat består av ett fyrfältsblad. Ett fyrfältsblad delar in ett 

arbetsblad i fyra fält, där varje fält är reserverat för en speciell uttrycksform,  ett särskilt 
”språk” (Emanuelsson m.fl. 2003). 

 

 

 

                                                                      

                                                                    

 

 

 

Vid observationerna av hur barn förmedlar egna och andras problemlösningar användes 
följande kategorier: 

BILD kommunikation kring problemlösning med bildrepresentation.  
ORD kommunikation kring problemlösning med språk/ordrepresentation.  

TAL kommunikation kring problemlösning med talrepresentation.  
FORMEL kommunikation kring problemlösning med formelrepresentation.  

Sammanställning av pedagogernas möjligheter att stärka och utveckla barns matematiklärande 

med hjälp av materialet lego redovisas i resultatdelen. 

Intervjuerna har bearbetats och tolkats och redovisas till viss del i resultatdelen som ett 

komplement. 

Enkätsvaren sorterades i kategorierna förskola och skola. Sammanställning av alla, totalt 72 

enkätsvar från verksamma pedagoger, 66 svar från förskola och 6 svar från skola har 
bearbetats och relevanta svar för undersökningen redovisas i resultatdelen.  

HÄNDELSE 

 
      BILD                        ORD 

 

      TAL                       FORMEL 

 

           TAL                           

FORMEL 
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4.6 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet menar Patel & Davidsson (2003) kan sammankopplas med tillförlitlighet vilket de 
filmade observationerna bidrar till genom att materialet kan bearbetats flera gånger. 

Reliabilitet innebär noggrannheten vid mätningen och tillförlitligheten hos mätinstrumentet 
vid undersökningens genomförande (Johansson & Svedner, 2001). I undersökningen 
användes både enkäter som verksamma pedagoger inom skola och förskola besvarat, filmade 

observationer av barn i lärande situationer samt kompletterande intervjuer av barn. 
Reliabiliteten kan anses god eftersom att flera olika metoder har använts. 

Enkätundersökningen har hög svarsfrekvensen av besvarade enkäter från förskolor 19 av 24 
och därmed kan reliabiliteten räknas som god. Enkätundersökningen har låg svarsfrekvens av 
besvarade enkäter från skolor 2 av 16 och därmed kan reliabiliteten räknas som dålig.  

Reliabiliteten kan räknas som god om strukturerade observationer används i undersökningen 
(Patel & Davidsson, 2003). I undersökningen har observationerna som filmats utgått från ett 

observationsschema för att koncentrera fokuseringen kring de valda aspekterna för att öka 
validiteten. Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka (Johansson & 
Svedner, 2001). Validitet kan kopplas till insamling av information från många olika källor 

för att på det sättet få en så mångtydig bild kring undersökningen som möjligt. Då möjliggörs 
många olika tolkningar och validiteten kopplas till att kunna argumentera för de olika 

tolkningarna eller de troligaste. Det kan röra sig om att samla in olika tolkningar genom olika 
metodval, enkäter, intervjuer och observationer som är olika sätt för datainsamling av 
information (Patel & Davidsson, 2003).  
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5. Resultat och Analys 

I resultatet redovisas undersökningens observationer, intervjuer och enkätsvar från pedagoger. 

Resultatet analyseras och sammankopplas med tidigare forskning och teoribakgrund. 
Undersökningen tar sin utgångspunkt i Björklund (2007) och synen på lärande ur 

fenomenografin, det variationsteoretiska sättet att se och tolka lärande med fokus på 
lärandesituationens möjligheter till lärande.  

5.1 Hur löser och förmedlar barn egna och andras problemlösningar vid legobyggande? 

Resultat av två problemlösande legoaktiviteter. Egna problemlösningar innefattar att bygga en 
legobanan. Andras problemlösningar innefattar att följa en instruktion från en lego 
ritning/beskrivning. 

5.1.1 Hur barn löser egna problem vid legobyggande 

Observation 1. Bygga en legobanan.  
9 barn vid tre olika tillfällen, tre barn/tillfälle deltar i observationen, 5 flickor och 4 pojkar. 

Grupp 1 består av: Flicka 6 år, flicka 5 år och pojke 5 år.  

Grupp 2 består av: Pojke 6 år, flicka 5 år och pojke 5 år.  

Grupp 3 består av: Flicka 5 år, pojke 5 år och flicka 4 år.  

Utifrån Malmers (2002) problemlösningsstrategier använder barnen sig av följande: 

GÖRA – PRÖVA använder alla 9 barn när de bygger sin legobanan.  
TÄNKA – TALA använder 2 barn, flicka 5 år i grupp 1 och flicka 5 år i grupp 3 under tiden 
de bygger.  

FÖRSTÅ – FORMULERA använder 1 barn, pojke 6 år i grupp 2 i sin beskriving.  
 

Vid intervjun framkommer det att pojke, 6 år grupp 2 ville rita så att andra skulle kunna 
bygga precis lika. Skulle det vara för svårt kunde han göra en lättare beskrivning och skulle 
det vara för lätt kunde han göra en svårare beskrivning, ”för alla ska tycka om att bygga med 

lego för det tycker jag är roligt, jätte kul faktiskt”.  

Barnens problemuppgift med att lösa hur man bygger en legobanan resulterade i fyra olika 

kategorier: 

A. Legobitar sammansatta i hörn med en hörnplupp och böjda legobananer.  

B. Kvadratiska legobitar med fyra pluppar på höjd utan att legobitarna är helt sammansatta 
och böjda legobananer. 

C. Kvadratiska legobitar med fyra pluppar på höjd och helt sammansatta legobitar och raka 
legobananer.  
D. Legobitar på höjden med minst 3 legobitar på höjden och en utbyggnad, en slags 

dimension på konstruktionen och böjda legobananer.  
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A. Legobitar sammansatta i hörn med en hörnplupp och böjda legobananer. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Legobanan 

Legobanan 

Bildrepresentation 

illustrerar hur 4 legobitar 

sätts ihop till en legobanan. 

Pojke 5 år grupp 2 

 

Bild, tal och formel ingår i 

representationen. Siffrorna 2 

och 4. Tecknet X, gånger 

visar att legobiten med 8 

pluppar behövs det 2 av. 

Pilarna visar arbetsgången. 

Pojke 6 år grupp 2 

 

 

 

Legobanan 

Bildrepresentation illustrerar 

en banan och ett äpple. 

Legobananen är byggd med 2 

bitar i höjd med en lång sida 

och två kortare sidor, en böjd 

legobanan. 

Flicka 5 år grupp 1 
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B. Kvadratiska legobitar med fyra pluppar på höjd utan att legobitarna är helt 
sammansatta och böjda legobananer.  

 

 

 

 

 

 

C. Kvadratiska legobitar med fyra pluppar på höjd och helt sammansatta 
legobitar och raka legobananer. 

 

 

Bildrepresentation, 9 

kvadratiska bitar illustrerade 

i olika färger lika många 

bitar som legobygget. 

Legobitarna ej helt 

sammansatta, en böjd 

legobanan. 

Flicka 5 år grupp 3 

 

 

 

Legobanan 

Bildrepresentation av 

kvadratiska bitar 

illustrerade med 4 cirklar 

i. Legobitarna ej helt 

sammansatta, en böjd 

legobanan. 

Flicka 4 år grupp 3 
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Bildrepresentation 

illustrerar olika frukter, ett 

rymdskepp och en gul 

banan. Legobananen är 

byggd med röda bitar med 

2 bitar i höjd, en rak banan. 

Pojke 5 år grupp 1 
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D. Legobitar på höjden med minst 3 legobitar på höjden och en utbyggnad, 

en slags dimension på konstruktionen och böjda legobananer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legobanan 

Bildrepresentation illustreras 

av en lång ovalformad del, 6 

rektangulära bitar som 

sammanlänkas med 18 streck. 

Legobitarna sammansatta helt 

i samma färg, gul och en rak 

legobanan. 

Pojke 5 år grupp 

 

 

Bildrepresentation illustrerar 

placering för 2 svarta, 2 blåa och 

gula bitarna. Legobananen är byggd 

både på höjden och på bredden. De 

blå bitarna är placerade ut från 

bygget och utgör en dimension, en 

liten böjd legobanan.  

Flicka 5 år grupp 2 

 

Legobanan 

Bildrepresentation illustrerar en 

banan. Legobananen är byggd 

både på höjden och på bredden. 

En svart fyrkantig bit är 

placerad ut från bygget och 

illustrerar skruttet och utgör en 

dimension på den böjda 

legobananen.  

Flicka 6 år grupp 1 

 

Legobanan 
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Endast från grupp 1 har alla barn olika lösningar. Alla barn redovisar 3 olika kategorier, A, C 
och D av deras legobananbyggande. Resultatet redovisar 2 böjda legobananer och 1 rak 
legobanan.  

Grupp 2 redovisar 2 olika kategorier A och D av deras legobananbyggande. Pojkarna bygger 
ungefär lika. Resultatet visar  3 böjda legobananer.  

Grupp 3 redovisar 2 olika kategorier, B och C av deras legobananbyggande. Flickorna bygger 
ungefär lika. Resultatet visar två böjda legobananer och 1 rak legobanan.  

I resultatet framkommer det individuella skillnader när det gäller lösningen på hur barnen 
bygger en legobanan. Barnens självständighet och tillit till den egna förmågan synliggörs i 

kreativiteten. Den både inspirerar och skapar möjligheter till flera lösningar och strategier på 
problemet. Det kan bero på att problemet inte innehåller något rätt eller fel. Problemet saknar 
en given lösning och därmed krävs det en viss ansträngning för att uppgiften ska kunna lösas, 

vilket stämmer med Haglands (20005) definition på ett problem. Barnen är bekanta med 
materialet och använder det ofta i den fria leken. Det skulle kunna vara en orsak till att barnen 

upplevs avslappnade och självsäkra i sitt byggande. Uppgiften var lätt för alla barn att förstå 
samtidigt som den var utmanande eftersom inget barn hade byggt en legobanan tidigare. När 
det inte finns något rätt eller fel skapas det större möjligheter både till fritt skapande och 

självständighet vilket grupp 1 visar. Samtidigt som osäkerhet eller osjälvständighet möjliggör 
att lära av varandra genom att titta och ta del av andras lösningar vilket grupp 2 och 3 visar. 

 
Den praktiska lösningen, Göra-Pröva och Malmers (2002) problemlösningsstrategi använder 
sig alla barn av. Björklunds (2007) dela och sammanföra strategi blir tydlig när barnen 

använder Göra-Pröva för att ta reda på hur de olika bitarna kan sammansättas till legobananer. 
Barnen använder olika legobitar och prövar olika sammansättningar för att försöka hitta en 

lösning på hur man bygger böjda bananer.  
 
Tänka-Tala använder barnen när de pratar högt och kommunicerar med sig själva och sätter 

ord på sina tankar. Exempelvis ”den legobiten ska nog passa där” och ”nu tror jag att jag vet 
hur jag ska bygga för att den ska bli lite sne”. Barnen för ett resonemang med sig själva där 

möjligheter för en djupare förståelse möjliggörs. Barnen upptäcker likhete r och olikheter 
beroende på sammansättningen av legobitarna gör samtidigt som det blir avgörande för om 
det blir en rak eller böjd legobanan.  

 
Förstå-Formulera använder ett barn i kommunikationen av resultatet. Pojkens beskrivning 

innnehåller tre steg. Med hjälp av pilar visas arbetsgången. Han räknar sina legobitar han 
använt vid byggandet och ritar legobitar med pluppar som redovisar vilket storlek på 
legobiten som avses. Siffran 2 och 4 och multiplikationstecknet visar vilka legobitar det 

behövs två av. Detta innebär att pojken visar att han förstår hur det bildas en helhet av olika 
legobitar genom formulerandet i beskrivningen.   

5.1.2 Hur barn förmedlar egna problemlösningar vid legobyggande 

Resultatet utifrån fyrfältsbladet kring hur barn förmedlar egna problemlösningar med de olika 
uttrycksformerna:  
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 Bildrepresentation som kommunikation kring problemlösning använder alla 9 barn 
genom att rita en bild. Alla barn  i grupp 1 redovisar liknande bildrepresentationer vid 

förmedlingen av den egna problemlösningen. Barnen använder samma typ av 
teckningar, alla barn har ritat olika frukter. Grupp 2 redovisar att alla barn har ritat 
legobitar i form av kvadrater och rektanglar. 1 barn, siffror, multiplikationstecknet och 

pilar.  I grupp 3 har alla barn använt bildrepresentation där streck, rektanglar, 
kvadrater och legobitspluppar avbildats.  

 Språk/ordrepresentation som kommunikation kring problemlösning använder 2 barn. 
Flicka 5 år i grupp 1 och flicka 5 år i grupp 3 berättar och kommunicerar med 

kompisarna om hur de byggt sina legobananer. Exempelvis när de berättar och noga 
beskriver i vilken ordning bitarna är ditsatta och hur bitarna kan omplaceras för att 
formen ska förändras till en rak banan.  

 Talrepresentation som kommunikation kring problemlösningen använder 1 barn, 
pojke 6 år i grupp 2 i sin beskrivning med siffror.  

 Formelrepresentation som kommunikation kring problemlösning använder 1 barn, 
pojke 6 år i grupp 2 i sin beskrivning med multiplikationstecknet och pilar.  

I observationerna kring legobananbygget framkommer det att alla barn använder sig av att rita 
en bild i sin kommunikation. Sterner (2000) beskriver tre steg till det matematiska språket, 
visualisera, skapa egna symboler och utforska det gemensamma språket. Resultaten av 

barnens bildrepresentationer synliggör barnens olika sätt att tänka kring en problemuppgift 
och hur barnen visualiserar sina tankar i bilder. Høines (2000) menar att teckning är ett språk 

som hjälper barn att tänka och Ahlberg (1995) tar upp rita som ett betydelsefullt verktyg för 
problemlösning. Detta framkommer i observationerna men inte i enkäterna. Barnen skapar 
egna symboler, 3 barn ritade frukter och avbildade den ursprungliga bananen, 1 barn gjorde 

en beskrivning med formel och tal och 5 barn ritade bitar/kvadratiska former i sin 
beskrivning. 2 flickor använder 2 representationsformer, bild och språk/ordrepresentationen 

för att förtydliga och beskriva problemlösningen. Pojke 6 år grupp 2 använder 3 
representationsformer, bild, tal och formel i sin legobanan beskrivning. Pojke 6 år i grupp 2 
har kommit en bit på väg i det matematiska språket. Sterner (2000) menar att ett beskrivande 

språk möjliggör symboliska förklaringar, överföring mellan olika uttrycksformer och 
understryker samspelets avgörande betydelse för både tankeutveckling och 

begreppsutveckling. Barnen i gruppen både ser och hör när pojke 6 år beskriver och förklarar 
sin dokumentation av bananbygget där ett lärande sker som utvecklar begrepp vilket Ahlberg 
(1995) beskriver som ett meningsfullt sammanhang för matematiskt symbolspråk.  

5.1.3 Hur barn löser problem vid legobyggande utifrån en given instruktion 

Observation 2. Följa en instruktion.  

I observation ingår totalt 6 barn vid två olika tillfällen, tre barn/tillfälle. 3 flickor och 3 pojkar.  
 
Grupp 4 består av flicka 6 år, flicka 5 år och pojke 5 år. Endast pojke 5 år har tidigare byggt 

efter beskrivning. 
 

Grupp 5 består av pojke 6 år, pojke 5 år och flicka 4 år. Endast flicka 4 år har inte tidigare 
byggt efter beskrivning 

Utifrån Malmers (2002) problemlösningsstrategier använder barnen sig av följande: 
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GÖRA – PRÖVA använder alla 6 barn.  
TÄNKA – TALA använder 4 barn.  
FÖRSTÅ – FORMULERA använder 3 barn.  

 
I resultatet redovisas att alla 6 barn använder sig av Göra-Pröva genom att fundera och pröva 

olika delar, om de passar och om de sitter på rätt plats utifrån beskrivningen. Ett exempel, 
”hästen då, det går inte att rulla den”, pojke 5 år i grupp 4 ändrar däcken och försöker få 
däcken att rulla igen. Barnen avgör om det är rätt bit utifrån beskrivningen. Uppgiften 

innehåller problemlösning som enligt Ahlberg (1995) kategoriseras som processproblem där 
leta efter mönster och gissa ingår. Genom att följa en beskrivning får barnen möjlighet att 

förstå och upptäcka samband och mönster. En beskrivning börjar med 1:an och följer en 
nummerordning, ett visst mönster vilket alla barn till slut upptäckte. 

4 av 6 barn använder Tänka-Tala, 2 barn för att få stöd, kontakt, hjälp och bekräftelse hos 

pedagogen att deras tankar är rätt. Flicka 4 år i grupp 5 och pojke 5 år i grupp 4 ” man ska 
börja på 1:an för att det ska bli rätt, sen gör man 2:an”. Problemuppgiften innehåller en rätt 

lösning som kan bidra till att barnen reagerar med osäkerhet och kravfylldhet. Pojken 
uttrycker att det måste bli rätt. Båda barnen kräver pedagogernas uppmärksamhet mer än vid 
legobananbyggandet. 2 barn, pojke 6 år och pojke 5 år i grupp 5 tänker högt och kommer på 

att något saknas eller dubbel kollar att det stämmer med beskrivningen. När barnen 
överblickar problemets olika delar behöver barnen en strategi för hur de olika delarna ska 

byggas ihop. På samma sätt som skolbarn i årskurs 1-3 där det centrala innehållet i 
problemlösning är just strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Barnen 
tänker ut strategier för hur de olika legobitarna ska byggas ihop för att stämma med 

beskrivningen vilket Björklund (2007) beskriver som en strukturskapande handling.  

3 av 6 barn använder Förstå-Formulera som visar att barnen fokuserar på likheter och 
olikheter. Flicka 6 år genom att hon löser problemet själv. När hon backar i beskrivningen 
upptäcker hon att det först ska sättas dit en bit som nästan är lika, bara lite mindre. De två 
bitarna blir tillsammans 30 pluppar ”nu ser jag, den minsta biten måste dit först”. Flicka 4 år 

kommer på och upptäcker att det fattas bitar på sidorna för att vindrutan ska kunna sättas fast 
”dom måste vara lika stora utom en bit, här ska det vara en liten bit, en, två, tre, fyra (hon 

räknar pluppar) och konstaterar ”en bit med fyra pluppar”. Pojke 6 år kommer på och 
upptäcker att hästen inte finns med i beskrivningen utan bara på förpackningen. Pojken 
konstaterar att om man vill bygga den får man titta på bilden på lådan. Han upptäcker och 

förstår att även legoasken visar olika sätt att bygga ihop och att legobeskrivningen bara 
redovisar ett sätt. Pojken jämför även draken i beskrivningen. Han konstaterar att det finns 

olika sätt att bygga men då räcker inte alla bitarna utan man måste välja vad man ska bygga.  
Sterner (2006) menar precis detta att matematiklärande ska utgå från möjligheter att få undra, 
fråga, resonera och dra slutsatser. Det är både betydelsefullt för utvecklingen av språk, 

tänkande och självtillit och samtidigt för att utveckla ett intresse, en förståelse och en tilltro 
till det egna lärandet. 

5.1.4 Hur barn förmedlar problemlösningar vid legobyggande utifrån en given instruktion  

Resultatet utifrån fyrfältsbladet kring hur barn förmedlar andras problemlösningar med de 
olika uttrycksformerna:  
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 Bildrepresentation som kommunikation kring problemlösning använder 2 barn. Pojke 
6 år i grupp 5 använder bilden på legoasken i ett jämförande syfte med beskrivningen i 

den lilla boken. Flicka 5 år i grupp 4 använder bilden på legoasken istället för 
beskrivningen när hon löser problemet med att sätta ihop delarna till en helhet. 5 barn, 
alla utom flicka 5 år i grupp 4 använder sig av bilderna i beskrivningen för att lösa 

problemet. 

 Språk/ordrepresentation som kommunikation kring problemlösning använder alla 6 

barn. Exempelvis: ”Jag behöver en fyrkantig liten röd”, ”ganska svårt utan 
beskrivning”, ”man ser i boken så man bygger rätt”, ”jag vet dom där sitter längre ner 

än dom där, då stämmer det” ”lika stora, det här var svårt, den här är större”, ”jag 
glömde jag måste ha den lilla plattan”. 

 Talrepresentation som kommunikation kring problemlösning använder 5 barn när de 

använder siffror. Barnen räknar på legobitarnas pluppar 1 – 29 och tjugotio när ett 
problem uppstår om vilken vit platta som ska användas. Barnen benämner 

ordningsföljden på siffran i beskrivningen, ”nu är jag på 8.an” och barnen i grupp 5 
jämför var någonstans i beskrivningen de är i sitt byggande.  

 Formelrepresentation som kommunikation kring problemlösning använder inget barn. 
 

I resultatet redovisas att 5 av 6 barn använder bilderna i beskrivningen för att lösa problemet. 

1 barn i jämförande syfte för att jämföra beskrivningen och legoaskens bilder. 1 barn 
använder endast legoaskens bilder för att lösa problemet. Det visar att barnen använder olika 
strategier. När barnen bygger med lego kan man se att barnen tar del av legobitarnas olika 

former, hur bitarnas sammansättningar bildar olika riktningar. Barnen tar även del av hur 
många legobitar det ingår i beskrivningsbilden och hur många legobitar konstruktionen 

innehåller. Vidare får barnen en bild av att följande av en beskrivning sker i en viss ordning 
där talbegrepp exempelvis första bilden, sidan ett och ettan ingår. Även jämförelser mellan 
legobitarnas pluppar med legobeskrivningen och förändring genom omplaceringar av 

legobitar möjliggörs. Allt detta kommunicerar barnen genom att använda 
språk/ordrepresentation kring problemlösningen på ett naturligt sätt. Vygotskij (2001) 

understryker språkets stora betydelse för allt lärande där språket är ett slags redskap för barns 
lärande i ett samspel tillsammans med andra vilket blir tydligt i observationerna vid 
legobyggandet med kommunikationen mellan barn-barn och vuxen-barn. Tanke och språk är 

nära sammankopplade och utvecklas tillsammans vilket medför att språket är en viktig del av 
begreppsutvecklingen med både begreppsinnehåll och begreppsuttryck (Vygotskij, 2001). 
Exempelvis vid konkretisering av instruktioner som beskriver begreppsinnehåll med tankar 

och uppfattningar om skillnader och likheter i jämförelse mellan bild, ritning/beskrivning och 
det egna legobyggandet. Vid beskrivning av begreppsuttryck med språkliga uttryck för tankar 

och symboler som placeringsord, den första legobiten och den andra legobiten och begrepp 
som beskriver var legobiten ska placeras. Både tänkandet och språket har stor betydelse för 
barns matematiklärande (Vygotskij, 2001; Malmer, 2002; Björklund, 2008; Björklund, 2009).  

5 av 6 barn använder talrepresentation, räknar och benämner ordningsföljden. Barnen hjälper 
varandra genom att titta i varandras beskrivningar och räkna tillsammans. Uppgiften tog lång 
för alla barn och upplevdes som svårare och mer kravfylld i jämförelse med 

legobananbyggandet. Ingen använder kommunikation kring problemlösning med 
formelrepresentation. Det visar att barn behöver olika problemlösningsuppgifter för att olika 

representationer ska kunna användas vilket jag finner stöd i hos Hagland (2005).  
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5.2 Hur anser pedagogerna att materialet lego kan stärka och utveckla barns 

matematiklärande i problemlösande aktiviteter?  

Enkätsvarsresultat från förskola.  

Pedagogernas kommentarer visar att de flesta tänker kring matematiska begrepp. Övriga 
kommentarer är att det är viktigt att koppla ihop lek med matematik. Att det är ett bra och 

konkret material som är lätt att hantera för alla åldrar. Någon skriver att de ej har använt lego i 
syftet att stärka barns matematiklärande, men att det låter väldigt intressant och att 

legobyggande stärker det matematiska/logiska tänkandet. En person nämner även att de får ett 
språk och därmed förståelse för begrepp. Någon menar att man ska använda lego systematiskt 
och ge barnen utmaningar att lösa i samspel med eget utforskande.  
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Enkätsvarsresultat från skola, 3 personer har ej besvarat frågan. Pedagogernas kommentarer 
resulterar i dela lika, sortera efter färg och antal, räkna knoppar på legobitar, lägesord, logiskt 
tänknade, bygga efter en ritning eller bygga lika som kompisar. 

Enkätsvars resultat från fråga 20. Vilka möjligheter ser du som pedagog att det finns kring att 
använda materialet lego vid barns matematiklärande? 

Från förskola, 8 personer har ej besvarat frågan. Matematiska begrepp är den kommentar som 
förekommer allra mest med över 50 kommentarer från pedagoger. Problemlösning, räkning, 
att möjligheterna är stora, att följa en ritning och logiskt tänkande samt språk och konstruktion 

är kommentarer som förekommer från fler än 5 pedagoger. Lek och matematisk förmåga, att 
det krävs aktiva pedagoger som utmanar barnen, barnens möjlighet till matematiklärande vid 

organiserade legoaktiviteter, fantasi och när barnen finner egna lösningar förekommer bland 
kommentarerna från 2 pedagoger upp till 5 pedagoger. 2 kommentarer från pedagoger berör 
att de ej tänkt på möjligheterna till matematiklärande kring legobygge och 1 kommentar berör 

intresse, skapande och att tänka abstrakt.  

Det förekommer även kommentarer om att pedagoger kan använda lego mycket mera 
medvetet i verksamheten och att de genom detta frågeformulär ser fler möjligheter med 
materialet lego vid barnens matematiklärande. Det är enligt några svarande även ett bra 
material som kan styras med ritningar men som också är ett fritt material, de lär sig av 

varandra. Några anser att lego är något som många barn tycker det är roligt att leka med och 
det gör det lättare att blanda in matematiken och få dem intresserade av det. En kommentar 

lyder: ”Barn älskar lego! Det är ett utmärkt hjälpmedel för lärandet, språkligt, matematiskt 
och problemlösande både tillsammans med barnen och när de sitter själva med materialet eller 
i grupp. Införskaffa mer lego så det lockar flickorna än mer! Sitt med barnen och var delaktiga 

i problemlösningen använd i smågrupper som planerad aktivitet så blir lärandet roligt och 
lustfyllt på köpet!” En annan kommentar handlar om att det finns många och stora variationer 

samt stora möjligheter till ämnesintegrering. Matematik, svenska, samhällskunskap samt NO 
då rymd och raketer byggs. Matematiken blir synlig även då barnen skall avgöra om något är 
rimligt. 

Från skola, 2 personer har ej besvarat frågan. Pedagogernas kommentarer resulterar i räkning, 
antal, tiokompisar, logiskt tänknade, sortering efter storlek, färg, geometriska objekt och 

synliggöra lägesord genom att bygga lika högt, lägre eller högre. Från skola framkommer att 
materialet lego använts vid testet Mattediamanten med addition och subtraktion.  

Det stora deltagandet och engagemanget genom alla besvarade enkäter visar att väldigt många 
pedagoger i Sverige besitter stor kompetens och kunskap. Resultatet visar att de flesta från 
förskola anser att materialet lego stärker och utvecklar barns matematik lärande i 

problemlösande aktiviteter genom matematiska begrepp, tätt följt av den fria leken samt att 
det utvecklar den matematiska förmågan hos barnen. Från skola visar resultatet att 
pedagogerna anser att sortering efter färg och räkning av prickar på legobitarna stärker och 

utvecklar barns matematiklärande.  

Det framkommer att ämnesintegrering samt stora och många variationer är möjliga. Det 
skapar möjligheter för framtiden att synligöra och problematisera matematiken med lite nya 
metoder i jämförelse med skolans traditionella räknande i matematikböcker. I enkätsvaren 
kring hur barns matematiklärande kan stärkas och utvecklas framkommer vikten av att koppla 
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ihop lek med matematik. Doverborg (2006) menar också att lek och lärande inte kan skiljas åt. 
Lek och lärande ses som en dimension när barn får möjlighet att upptäcka matematiken. 
Exempelvis genom att uppfatta och uttrycka antal, sortera, jämföra storlek, längd, skapa 

mönster och former.  

Ämnet matematik och materialet lego i kombination väcker en viss nyfikenhet. Det 
framkommer att flera pedagoger inte tänkt kring matematik, probelmlösning och materialet 
lego tidigare men genom detta frågeformulär ser fler möjligheter vid barnens 
matematiklärande. Det öppnar upp för möjligheter kring framtiden. Framtiden behöver 

medvetna och kunniga pedagoger som utgår från barn, utmanar, problematiserar, synliggör 
och tar tillvara på både spontana och arrangerade lärandesituationer.  

I enkätsvaren framkommer det att några anser att lego är något som många barn tycker det är 
roligt att leka med och det gör det lättare att blanda in matematiken och få dem intresserade av 
det. Heiberg Solem & Reikerås (2006) menar att matematiklärandet måste utgå från barn och 

att pedagogerna måste lyssna på barn för att möjliggöra sin förståelse för hur barn tänker. 
Vidare handlar det om att sätta på sig ”de matematiska glasögonen” för att se det matematiska 

barnet. Det redovisas att det är ett bra och konkret material som är lätt att hantera för alla 
åldrar. Hagland (2005) menar att ett rikt problem på samma sätt ska kunna bearbetas många 
gånger och passa för barn från förskolan till studerande på högskolan. Kommentaren att lego 

är ett utmärkt hjälpmedel för lärandet både språkligt, matematiskt och problemlösande visar 
att kombinationen lego och ett rikt problem skapar dessa möjligheter för barns 

matematiklärande.  

5.2.1 Observationsresultat av pedagogerna i de problemlösande aktiviteterna  

I observationerna redovisas hur materialet lego kan stärka och utveckla barns 

matematiklärande i problemlösande legoaktiviteter. Vid legobyggande efter 
ritning/beskrivning i grupp 4 ger deltagande pedagog mest uppmärksamhet, stöd, hjälp och 
bekräftelse till pojke 5 år. I grupp 5 ger deltagande pedagog mest uppmärksamhet, stöd, hjälp 

och bekräftelse till flicka 4 år. Båda pedagogerna använder matematiska begrepp exempelvis 
tal, talföljder, aritmetik, räknar ett, två, tre, första, andra, tredje. Addition, summerar ihop 

exempelvis konkretiserar en av pedagogerna 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12 med hjälp av fingrarna. 
Geometri, mönster, storlek, längd, prepositioner, lägesord och antalsbegrepp använder båda 
pedagogerna vid de båda legoaktiviteterna.  

I observationerna framkommer att båda pedagogerna ger stöd, uppmärksamhet, hjälp och 

bekräftelse till 1 barn/tillfälle. Båda pedagogerna hjälper barnen utan att säga hur man kan 
lösa ett problem. De låter barnen själva komma underfund med hur deras egen lösning eller 

andras lösning kan konstrueras. Pedagogerna använder fraser som uppmuntrar, bra att du kom 
på en lösning, visa mig, spännande att se, titta i beskrivningen om du ser var någonstans 
däcken ska sitta, då tror jag du ser. Pedagogerna ställer frågor som utmanar exempelvis, vad 

frågor: vad kan det vara? Om man tar bort den gula först vad händer då? Vad är problemet?  
Hur frågor: hur visste du att den skulle sitta under? Hur tänkte du? Hur ska vi klura? Hur kan 

man veta? Hur många? Hur ser man? Hur långt? Hur går det? Hur ska du göra då? Varför 
frågor: varför börjar man på nummer ett? Vilka frågor: vilka färger? Vilka bitar? Vilka andra 
lösningar finns det? Finns det någon annan lösning? Vilken frågor: vilken börjar du med? I 

vilken tror du? Vilken sida är du på? Vilken form?  
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I observationerna använder båda pedagogerna matematiska begrepp. Pedagogerna underhåller 
kommunikationen och stärker innebörden i olika matematiska begrepp och möjliggör därmed 
förståelsen mellan barn och pedagogerna (Björklund, 2007; Björklund, 2009). Det handlar om 

hur pedagogerna väcker barns tankar och problematiserar med ett förhållningssätt där målet är 
att barn ska kunna utveckla tilltro till sin egen förmåga (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2004). Samtidigt visar observationerna kring barns legobyggande att räkning synliggörs vid 
medveten användning av matematik genom att exempelvis räkna legobitar och pluppar på 
legobitar vilket Björklund (2008) menar är en möjlig väg för att nå en lösning på ett problem. 

Att räkning framkommer kan bero på att det är den vanligaste indelningen och kopplingen till 
matematik (Björklund, 2008; Heiberg Solem & Reikerås, 2006). Sterner (2000) och Ahlberg 

(1995) understryker att matematiken, språket och kommunikationen går hand i hand vilket 
pedagogernas agerande synliggör genom att de använder matematiken medvetet med att 
språkligt benämna olika matematiska begrepp och kommunicera dess innebörd. 

Kommunikation och samspel med andra bidrar till att en leksak blir pedagogisk om begrepp 
tillförs och sätter in föremålet i ett sammanhang, för leksaker är inte pedagogiska av sig själva 

vilket Nelson & Svensson (2005) understryker. 

Problemuppgifterna utgår från Haglands (2005) definition på ett rikt problem. I 
observationerna framkommer att materialet lego inspirerar till skapande av matematiska 

begrepp, idéer och strategier där både nyfikenhet och intresse skapas. Detta synliggörs genom 
att pedagogerna visar en banan eller en ritning/beskrivning som hjälper till att göra problemet 
lättare att förstå och samtidigt fortfarande vara utmanande för alla barn, eftersom ingen 

tidigare har byggt en legobanan och eftersom bara några få tidigare har byggt efter 
ritning/beskrivning. De olika problemlösningsuppgifterna erbjuder möjligheter att använda 

olika uttrycksformer vilket hjälper barnen att se att det finns olika sätt och metoder att lösa 
problem på. Desto fler uttrycksformer ett barn behärskar desto fler möjligheter skapas det för 
att nå lösningar. Hagland (2005) understryker också vikten av olika uttrycksformer vid barns 

tankearbete och kommunikation.  

Det framkommer tydligt att pedagogens roll att aktivt underhålla eller hålla igång 
kommunikationen är avgörande för lärandesituationen.  Barnens olika sätt att lösa 

problemuppgifterna visar att barn tänker olika. Detta bidrar till utveckling och utgör därmed 
en möjlighet om lärandet grundar sig på olikheternas möjligheter och inte ses som ett hinder 
(Doverborg & Pramling, 1995). Ahlberg (1995) beskriver att de matematiska samtalen oftast 

förekommer i dialogform mellan pedagogen och det enskilda barnet vilket synliggörs och 
möjliggörs i observationerna där 3 barn och 1 pedagog deltar/t illfälle. Språk och 

kommunikation fungerar som ett medierande verktyg vid matematiklärande (Säljö, 2000; 
Vygotskij, 2001). Detta framkommer tydligt i observationerna när pedagogerna sätter ord på 
barnens erfarenheter. Pedagogerna använder därmed sitt eget kunnande med utgångspunkt 

kring matematik vilket även Malmer (2002) och Sterner (2000) lyfter.  
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6. Diskussion och Slutsatser  

 

I denna del med diskussion och slutsatser redogörs mina egna tankar samt reflektioner kring 
undersökningens resultat och möjligheter utifrån tidigare forskning och teoribakgrund.  

6.1 Metoddiskussion 

I undersökningsstudien användes en kvalitativ metod utifrån fenomenografin som innebär ett 
vetenskapligt förhållningssätt där människors uppfattningar av ett eller flera fenomen studeras 

och i denna undersökning studerades lärande som en kvalitativ metod (Patel & Davidsson, 
2003). För att samla in bakgrundsfakta och undersöka pedagogers tankar och uppfattningar 

valde jag enkätfrågor till både pedagoger i skola och förskola. Besvarade enkäter från skola 
resulterade i ett lågt svarstal vilket påverkade mina möjligheter att jämföra svaren. För att få 
en bild av hur barn och pedagoger agerar vid problemlösande legoaktiviteter valde jag att 

filma observationerna och komplettera med intervjuer. De olika metoderna, enkäter, 
observationer och intervjuer användes för att få en så mångtydig bild kring undersökningen 

som möjligt. Om jag enbart använt mig av en metod hade jag inte fått lika bra 
materialunderlag till min undersökning. Reliabiliteten kan anses god eftersom att flera olika 
metoder har använts och genom att jag filmade observationerna som kan bearbetas flera 

gånger. Validiteten i undersökningen med de olika metoderna anser jag vara rätt val eftersom 
syftet med min studie som var att undersöka möjligheterna för hur problemlösande 

legoaktiviteter kan stärka och utveckla barns matematiklärande utifrån läropla nsmålen i 
matematik besvarades. Komplexiteten i syftes formulering kräver olika metoder som ger en 
bred bakgrundsfakta som sedan bearbetas till att besvara syfte och frågeställningar. Nackdelen 

med undersökningen är att jag ensam bearbetat allt material utifrån mina egna erfarenheter där 
mitt sätt att tolka och analysera påverkat. Utformningen av de strukturerade observationerna 

och noggrannheten i resultatredovisningen möjliggör att andra forskare kan göra en liknande 
undersökning med ett likvärdigt resultat.    

6.2 Resultatdiskussion 

Siffror, pilar och multiplikationstecknet i den egna bildrepresentationen som en pojke 
redovisar bidrar och skapar möjligheter till att barn ”utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket, 2010:10) genom 
att det ”smittar” till de andra barnen. ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem” (Skolverket, 2010:6). Detta framkommer i 
undersökningen som utgår från barns intresse och i detta fall lego. Materialet lego bidrar till 

både lek och lärande. Problemet med legobananen stimulerar både fantasi och inlevelse där 
kommunikation kring problemlösningen med olika representationsformer ingår samt 
berättande av hur de byggt legobananerna möjliggör barns matematiklärande. Byggande efter 

ritning/beskrivning innehåller problemlösning där leta efter mönster och gissa ingår vilket 
möjliggör att barn ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omgivning” (Skolverket, 2010:10). Detta möjliggör att barn 
”utvecklar förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 
mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Skolverket, 

2010:10). 
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Björklund (2007) beskriver dela och sammanföra strategin för att barn ska komma underfund 

med hur delar förhåller sig till helheten och hur delarna kan sättas samman på olika varierande 
sätt till helheter. Detta gör barnen i de båda problemlösande legoak tiviteterna när bitarna 

sorteras, delas upp i storlek, färg, mängder och former för att sedan sammansättas och bilda 
större helheter som kan varieras. När barn bygger med lego utgår de från en legobit och söker 

bland de andra bitarna efter en bit som passar med den utvalda referensbiten ett slags sätt eller 
en strategi att lösa problemet på. Hållpunkten är i detta fall den plats och den legobitsform 
som ska byggas med en specifik legobit. Att relatera en konkret referenspunkt menar 

Björklund (2007) fungerar väl när barn utforskar legobitarna och kommer underfund med hur 
bitarna relaterar till varandra. Malmer (2002) beskriver stegvis uppbyggd problemlösning där 

det praktiska utförandet och det muntliga berättandet omkodas till en formell lösning vilket 
framkommer i både legobanan bygget och ritning/beskrivnings bygget. Barnen tar sig igenom 
en stegvis uppbyggd problemlösning i problemuppgifterna när de använder: 

  GÖRA-PRÖVA för att se om det är rätt bit i byggandet efter ritning och välja ut bitar 
vid legobanan byggandet. 

 TÄNKA-TALA för att fundera igenom en strategi för bygget efter en ritning och 

genom att pedagogen frågar var någonstans i beskrivningen barnet befinner sig. När 
barnen funderar kring hur man bygger en legobanan. 

 FÖRSTÅ-FORMULERA hur de olika bitarna bildar en helhet och kommunicera sitt 
resultat i bygget efter ritning. I legobanan byggandet förstå hur de olika bitarna bildar 

en helhet och formulera sitt byggande genom att kommunicera resultatet.  
 

I undersökningen har matematiken problematiseras och lyfts fram i ett meningsfullt 
sammanhang, ett sammanhang där barns intresse har sammankopplats med matematiklärande. 
Kombinationen lego, problemlösning och matematiklärande skapade en spännande möjlighet 

för barns lärande. Detta kan bidra till att barns första möte med matematiken i förskola/skola 
blir betydelsefulla då dessa kan påverka deras framtida förhållningssätt och möjligheter att 

lära matematik (Ahlberg, 2000). ”Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iakttaga 
och reflektera” (Skolverket, 2010:6) och ”barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa 
sig i en fråga och söka svar och lösningar” (Skolverket, 2010:6). Vilket de båda 

problemuppgifterna möjliggör. Kursplanen i matematik beskriver matematisk verksamhet 
som kreativ, reflekterande och en problemlösande aktivitet. I observationen framkommer det 

att pedagogerna inom förskolan strävar efter att barnen ska ges möjligheter till att barn 
”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2010:10). Egna 

problemställningar möjliggörs vid legobananbyggandet där barnens egen kreativitet skapar 
möjligheter till både lösningar och strategier. Andras problemställningar möjliggörs vid 

byggande efter ritning/beskrivning där det redan finns en färdig lösning som barnen ska hitta 
strategier för att lösa.  

Legobananbyggandet innehåller problemlösning där rita en bild, gissa och pröva egna 
lösningar ingår vilket möjliggör att barn ”utvecklar självständighet och tillit till sin egen 
förmåga” (Skolverket, 2010:9). I problemlösningen kring hur man bygger en legobanan 

stimuleras kreativitet och nyfikenhet kring problemet. Barnen som deltar vill bygga en 
legobanan och det finns ingen rätt eller fel lösning på problemet. Detta möjliggör 
självförtroende kring att lösa problem med hjälp av ”strategier för matematisk problemlösning 
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i enkla situationer” (Skolverket, 2011:63) genom Göra-Pröva där barn prövar olika bitars 
möjlighet att passa i byggandet. Läroplan för grundskolan, Lgr 11 skriver ”en viktig uppgift 
för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” 
(Skolverket, 2011:9) vilket problemlösande legoaktiviteter möjliggör.  

 
I observationerna framkommer det att legobananbygget uppfyller kunskapskraven för 
eleverna i årskurs 3 då ”eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja 

och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver 
tillväga gångs sätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet” (Skolverket, 2011:67). 

Barnens problemlösning uppfyller kravet på att alla kan lösa problemet, alla bygger en 
legobanan och använder sig av olika problemlösningsstrategier. Vilket resulterar i olika 
legobananer. Barnen beskriver tillvägagångssätt genom kommunikationen kring 

problemlösningen med hjälp av bild-, språk/ord-, tal- och formelrepresentation. Genom 
intervjuerna ger barnen enkla omdömen om hur de byggt sina legobananer vilket redovisar att 

det är möjligt att uppfylla kunskapskraven för årskurs 3.  

För att kunna förstå hur barn tar till sig matematiken måste matematiken ses utifrån barns 
perspektiv (Skollagen, 2010:800; Björklund, 2008). När användandet av lego och 

matematiken sker i ett för barnen meningsfullt sammanhang och i en meningsfull aktivitet 
anser jag att barns matematiklärande möjliggörs. I problemlösande legoaktiviteter ges 

möjligheter till att barn ”utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” 
(Skolverket, 2010:10) vilket Malmers (2002) problemlösningsstrategi Tänka-Tala möjliggör. 
Detta genom att barnen pratar högt och sätter ord på sina egna tankar. Även genom 

legobananbeskrivningen av pojke 6 år i grupp 2 och hans utveckling av tankar kring hur 
problemet kan förenklas och försvåras. Olsson (2000) menar att det är genom spännande 

uppgifter och aktiviteter som saknar syftet att barn ska komma fram till exakt samma svar 
som möjliggör spontana reflektioner och diskussioner där det blir naturligt att prata matematik 
för barn. I observationerna blir det tydligt att pedagogernas engagemang och inspiration bidrar 

till större möjligheter för barn att ta sig in i matematikens värld (Sheridan m.fl. 2010). 
Emanuelsson (2006) menar att det ingår i lärarens uppdrag att se till att barn får lära genom att 

samarbeta, utforska, skapa, ställa frågor, samtala och reflektera vilket framkommer i de 
problemlösande legoaktiviteterna.  

Björklund (2007) beskriver strukturskapande handlingar som ett sätt att försöka lösa problem 
vilket observationerna visar genom både beskrivningen och den färdiga modellen där helheten 
kräver en strategi för hur de olika delarna ska byggas ihop. Barn ”utvecklar sin förståelse för 

rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 
talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Skolverket, 2010:10) när de bygger lego 
efter en ritning/beskrivning och pedagogerna benämner. Exempelvis när pedagogerna 

benämner former, använder lägesord, benämner mängd genom frågorna hur många bitar är 
det i ritningen och hur många har du använt i ditt bygge. Genom antals benämning genom 

räkning av legopluppar, genom ordningstal i beskrivningen och genom frågan vilken bild är 
du på. Ordning framkommer genom att pedagogerna ställer frågan, hur följer man en 
legobeskrivning och förändring framkommer genom att pedagogerna ställer frågan, blev det 

som du hade tänkt. Detta beskriver ett aktivt utmanande utifrån barns erfarenhetsvärld som 
innebär att få med barn i kommunikationen, hjälpa barn jämföra, tänka både bakåt, framåt och 

få barn att känna att de duger genom att låta barnen lyckas (Doverborg, 2006). Olsson (2000) 
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menar att egentligen har barn alltid rätt och att deras svar är riktiga utifrån deras egna begrepp 
och menar att problemet är att deras personliga begreppsuppfattningar inte alltid stämmer 
överens med vad som gäller inom matematiken.  

Ahlberg (2000) redogör för att när barn får samtala om egna erfarenheter och upplevelser 
utvecklas deras förståelse för matematiska begrepp och matematiska begrepp är något som 

nämns mycket i undersökningen. När de deltagande pedagogerna synliggör matematiken 
skapas det möjligheter till att barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 
använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2010:10) vid 

användandet av materialet lego. En tolkning kring varför matematiska begrepp framkommer 
ofta bland svaren kan härleda till att många ser traditionellt på matematiken med att främst 

räkna vilket jag finner stöd i hos Ahlberg (1995). Doverborg (2000) tydliggör att det inte 
handlar om något formellt räknande i förskolan utan att situationerna, upplevelserna, 
aktiviteten ska tas tillvara problematiseras och möjliggöra reflektioner och laborationer som 

ger erfarenheter av olika grundläggande matematisk begrepp. Det ena kanske inte behöver 
utesluta det andra om vi ser på möjligheterna kring matematiklärandet. Björklund (2007) är 

inne på samma linje och understryker att likheter, skillnader och relationen mellan delar och 
helheter behöver fokuseras för att medvetandegöra barnen, inte enbart talbegrepp och 
ramsräknande. Det medvetna valet av materialet lego i de problemlösande legoaktiviteterna 

möjliggör det viktiga beskrivandet av likheter och skillnader där pedagogens roll är avgörande 
för om det ställs frågor och om frågorna utmanar och skapar jämförelseord och jämförelser  

(Heiberg Solem & Reikerås, 2006). En lyhörd pedagog med viljan att kommunicera med 
barnen skapar dessa meningsfulla sammanhang som hjälper barnen att koppla ihop situationer 
som i sig ger mening i tillvaron (Doverborg, 2006). Det grundläggande för att möjliggöra en 

djupare förståelse för ett fenomen är att upptäcka just olikheter och likheter, vilket även 
innebär att kunna urskilja aspekten av vilken eller vad som skiljer de båda åt (Björklund, 

2009).   

Det förvånande mig att resultatet av hur barnen löste problemet med legobananen och 
byggandet efter beskrivning var tvärtemot vad jag hade förväntat mig. Resultatet visade att 

problemet med ett givet mönster, att följa en beskrivning var svårare och mer kravfyllt. Det 
gav mig en insikt som jag inte hade med mig tidigare. I observationerna framkommer det att 

pojke i grupp 1 bläddrar i beskrivningen och säger ”det måste bli rätt” vilket kan tolkas med 
att barns kreativa problemlösningsförmåga minskar i samband med att de lär sig matematiska 
regler (Heiberg Solem & Reikerås, 2006). Det kan även tolkas med att 

beskrivningen/ritningen sammankopplas med skolans matematik och matematikböckerna där 
uppmärksamheten förflyttas från att själv ta reda på till att komma ihåg hur man gör (Heiberg 

Solem & Reikerås, 2006). Fauskanger (2006) menar att avsikten och vetskapen med en 
uppgift har betydelse för barns matematiska väg till en lösning på ett problem. Samtidigt är 
det viktigt att skapa produktiva normer utifrån att något är rätt eller måste bli rätt. I byggandet 

efter ritning/beskrivning är det andras problemlösning som styr på samma sätt som skolans 
matematikböcker styr. Ahlberg (1995) menar att matematik kopplat till att räkna i en 

matematikbok och till traditionell skolundervisning kan medföra att barn får bilden av 
matematik som endast förekommande i skolan och genom att lösa uppgifterna i boken, få rätt 
svar och sträva efter att hitta den rätta lösningsmetoden på ett problem som läraren 

presenterat. I observationen av problemuppgiften att bygga efter en ritning/beskrivning fick 
pedagogerna ägna mer uppmärksamhet, stödja, vägleda och hjälpa en pojke och en flicka som 

ville ha bekräftelse på att deras tankar var rätt. Situationen kan tolkas och sammankopplas 



 

33 

 

med skolans matematikböcker och rätt och fel. Den största skillnaden mellan barnens 
byggande av legobanan och byggandet efter beskrivning var att b arnen agerade mer 
självsäkert när de byggde legobananen trots att ingen tidigare hade ställts inför problemet. 

Inga frågor ställdes till pedagogen om rätt eller fel däremot i byggandet efter 
ritning/beskrivning skapades en osäkerhet och frågor om rätt och fel genomsyrade 

legoaktiviteten.  

6.3 Implikationer för undervisningen 

Björklund (2007) beskriver vad som ska ingå i den pågående lärandeprocessen för att lärande 

ska ske. I observationerna av problemuppgifterna, bygga en legobanan och följa en 
beskrivning framkommer Björklunds (2007) fyra kritiska villkor för lärande, variation, 
samtidighet, rimlighet och hållpunkt på följande sätt: 

 

 Variation i legobyggande blir framträdande i hur barn väljer ut vilka bitar de ska använda, 
färg, former och storlek som sedan paras ihop. Legobananerna synliggör hur bitarna kan 

sättas ihop och bilda olika helheter beroende på sammansättningen. Möjligheterna att 
variera hopsättning utifrån storleksval, antalsval och färgval bidrar till att förståelsen för 

hur ett fenomen kan tolkas, konstrueras och lösas. Detta synliggörs när barn diskuterar, 
kommunicerar, jämför och reflekterar tillsammans.  

 I legoaktiviteter är samtidigheten tydlig när barn bygger och bitarna ses som både separata 

delar, som grupper och som parbildande. Form, färg och storlek medför möjligheter att 
urskilja hur delarna i helheten samtidigt kan ha olika innebörder. Vid legobyggande efter 

en beskrivning blir barns medvetna förståelse och medvetna val av användande av bitarna 
extra tydligt för hur delarnas storlek, former och färger tillsammans ska bilda en helhet.  

 Rimlighet vid legoaktivteter och byggande utifrån en beskrivning behöver barn kunna 

uppskatta vilka bitar de ska börja med och vilka bitar som hör ihop och uppskatta hur 
många bitar det är kvar att bygga och hur många bitar som fattas tills bygget är klart. Barn 

kan också värdera om bitarna kan användas till flera olika byggen i asken eller om deras 
erfarenheter säger att det endast går att bygga en figur i taget.  

 I legoaktiviteter ger barn uttryck för sin konkretisering av hur de löst ett problem genom 
att berätta och visa sina erfaranden. I legobyggande strukturerar barn legobitar efter ett 

givet mönster, strukturer på konstruktionen för det barn bygger fungerar som en hållpunkt 
för att exempelvis uppskatta hur många legobitar det behövs och får plats inom ramen för 
konstruktionen. 

I den nya läroplanen för förskolan har förskolläraren det pedagogiska ansvaret för barns 
utveckling och lärande vilket innebär att stimulera och utmana barn i deras matematiska 
utveckling. Det synliggörs i undersökningen genom pedagogernas utmanande, 

problematiserande och systematiska frågor. Frågorna påvisar att det krävs ett aktivt 
deltagande i problemlösande legoaktiviteter. Det krävs ett målmedvetet arbete kring barns 
matematiklärande för att kunna stärkas och utveckla barns matematiklärande och för att 

möjliggöra att det skapas kunskap som fördjupar vilket jag finner stöd i hos Björklund 
(2009). Även Ahlberg (1995) understryker vikten av att barn får möjligheter att bygga upp 

intresset, självförtroendet och tilltron till det egna lärandet för att kunna integrera en djupare 
förståelse. Observationerna synliggör barnens möjligheter att söka svar på lösningar och 
enskilt fördjupa sig i en fråga (Skolverket, 2010). En fördjupad upplevelse möjliggörs genom 
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bild, ord och berättande. Detta genom att barn behöver titta noga, minnas och lösa problem 
där både proportioner, läge och perspektiv ingår (Persson, 2006). Jag anser att både 
bananbyggandet och byggandet efter ritning/beskrivning skapar möjligheter kring just detta.  

I min undersökning framkommer det att problemlösande legoaktiviteter erbjuder många 
möjligheter att stärka och utveckla barns matematiklärande. De möjligheter som framkommer 
i både enkäterna och i observationerna är egentligen oändliga, det handlar helt enkelt om att 

baka ihop barnens lek och kreativitet med det lustfyllda lärandet där barnen både utmanas och 
stimuleras på samma gång till en stor tårta. Vilket kräver kunniga och engagerade pedagoger 

som kan se all den matematik och all den problemlösning som barn visar intresse för och 
tillsammans med barn skapa dessa möjligheter för lärande. Om det vore så enkelt hade 
Sveriges ungdomar uppvisat betydligt bättre resultat i de nationella proven, men verkligheten 

ser annorlunda ut.  

Doverborg (2006) understryker att förskolans uppgift är att lägga grunden för det livslånga 

lärandet samtidigt som Ahlberg (1995) understryker att skolans matematikundervisning borde 
genomsyras av problemlösning eftersom matematiken handlar om just problemlösning. 
Tänker vi i ur ett livslångt lärande perspektiv med skolans övergripande mål inom 

ämnesområdet matematik i huvudet, med att varje elev efter genomgången grundskola ska 
kunna använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kunna lösa 

problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt anser jag att vi måste börja redan i 
förskolan. Metoden och vägen dit tror jag Skolverkets artikel om hur Finland arbetar med att 
få barn intresserade av matematik och stärka deras självförtroende genom att anpassa 

utmaningarna utifrån varje barn med rätt nivå belyser. I de båda läroplanerna kan vissa 
likheter sammankopplas, Lgr 11 nämner att skolan ska stimulera elevernas självförtroende 

och Lpfö 98 reviderad 2010 nämner att i leken och det lustfyllda lärandets olika former 
stimuleras olika förmågor. På liknande sätt kan Finlands arbete kring självförtroende och 
utmaningar utifrån varje barn med rätt nivå sammankopplas med de båda läroplanerna. Trots 

att det går att hitta vissa likheter visar Sverige sämre resultat än Finland.  

En av orsakerna skulle kunna vara att förskolan inte gör matematiken tillräckligt intressant 

och att skolan inte arbetar utifrån Haglands (2005) rika problem som ska kunna bearbetas 
många gånger och passa för både barn från förskolan och till studerande inom högskolan, 
vilket skulle kunna utgöra den röda tråden till det livslånga lärandet. Materialet lego skapar 

dessa möjligheter att stärka och utveckla barns matematiklärande i bygg- och konstruktions 
lek. Legogruppens syfte och vision är att inspirera barn att utmana och utforska sina egna 

kreativa möjligheter.(www.lego.com) Det matematiska utforskandet möjliggörs både i den 
fria leken och i den av läraren initierade leken (Björklund Boistrup, 2006). Avgörande för att 
läroplansmålen ska uppfyllas och att barn ska kunna få utmaningar är att det krävs deltagande 

och engagerade pedagoger som ser möjligheterna i själva utmaningen med att hjälpa barn att 
bli problemlösare. Lester (2000) menar att hjälpa barn att bli problemlösare är inte bara ett  
utomordentligt riktigt mål, det är också den mest spännande utmaningen en lärare kan få.  

De slutsatser som framkommer är att det behövs pedagoger som ser möjligheterna framför 
hindren och som har tålamod eftersom matematiklärandet tar lång tid att utveckla och stärka. 

Det krävs att barnen redan i förskolan börjar med problemlösning och under lång tid får 
möjligheter att lösa många problem med pedagoger som tycker att problemlösning är 
betydelsefullt och med pedagoger som ser den röda tråden i styrdokumenten där 

http://www.lego.com/
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problemlösning genomsyrar läroplansmålen redan från förskolan till år 9 i skolan. Vilket 
skapar möjligheter för att Sverige i framtiden ska kunna uppnå bättre resultat i de na tionella 
proven och att alla elever i år 9 klarar att uppnå läroplansmålen i matematik. En viktig del i 

barns matematiklärande är att pedagogen utmanar och medvetandegör barn om deras eget 
tänkande (Björklund, 2007). Det är avgörande för barns matematiklärande om pedagogen 

hittar fram till barns tänkande och språk. Pedagogerna skapar stora möjligheter för barns 
matematiklärande genom att de ställer frågor, visar intresse, iakttar, är lyhörda, samtalar och 
reflekterar tillsammans med barnen i meningsfulla, lärorika och lekfulla lärande situationer 

vilket Emanuelsson (2006) också menar ger barn kunskap för livet. Den röda tråden ska utgå 
från barn och blandas med matematiklärande av kunniga pedagoger som tillsammans skapar 

möjligheter för det livslånga lärandet.  

Kom ihåg att barn är problemlösare av naturen. Lärarens arbete är 

att försöka utveckla denna naturliga förmåga så långt det går 

och lägga till problemlösningstekniker till den repertoar som 

barn redan har till sin disposition (Lester, 2000:91). 

 

6.4 Fortsatt forskning 

I min undersökning framkommer det att barn erbjuds många möjligheter till att stärka och 
utveckla sitt matematiklärande genom problemlösande legoaktiviteter. Pedagogernas roll är 
av avgörande betydelse för om barn ges möjligheter till matematiklärande och det skulle vara 

intressant att forska vidare kring om det är någon skillnad mellan pedagogers agerande och 
synsätt i förskola, förskoleklass och skola. I undersökningen framkommer det även 

individuella skillnader i hur barn löser och förmedlar egna och andras problemlösningar och 
det skulle vara intressant att forska vidare ur ett genusperspektiv, kring skillnaden mellan 
pojkar och flickor och om eventuella skillnader kan kopplas till de nationella resultaten i 

matematik.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkätfrågor till pedagoger 

 
 

1. Kryssa om du är man/kvinna  
 
A. Man  

B. Kvinna  
 

2. Hur många ingår i arbetslaget?  
 
A. 2 st  

B. 3 st  
C. 4 st  

D. 5 st eller fler  
 
3. Vilka utbildningar finns inom arbetslaget? Skriv antalet  

 
A. Lärare  

B. Förskollärare  
C. Barnskötare  
D. Ingen pedagogisk utbildning  

 
4. Åldrar på pedagogerna? Skriv antal  
 

A. 25 år och yngre  
B. 26-35 år  

C. 36-45 år  
D. 46-55 år  
E. 56 år och äldre  

 
5. Min arbetsplats är inom?  

 
A. Förskola  
B. Skola  

 
6. Vilka former av lego finns på din arbetsplats?  

 
A. Popularitets lego, Starwars, Harry Potter osv.  
B. Duplo  

C. Teknik  
D. Smålego  

E. Legogubbar  
F. Belville  
G. Sifferlego  

H. Bokstavslego  
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I. Annat  
 
 

7. I vilken omfattning används legot i verksamheten?  
 

A. Dagligen  
B. 2-3 gånger/vecka  
C. 1 gång/vecka  

D. 1 gång/månad  
E. Mer sällan  

F. Aldrig  
 
8. Hur startar legoleken, tar barnen eget initiativ till legoleken eller är det något pedagogerna 

introducerar för barnen?  
 

A. Barnen tar eget initiativ  
B. Pedagogerna introducerar  
 

9. När sker legobyggandet om det förekommer?  
 

A. I fria leken  
B. Vid samlingen  
C. Vid planerade aktiviteter  

D. Vid teman  
E. Annat  

 
10. Hur används lego av barnen?  
 

A. Barnen bygger efter egna ideér  
B. Barnen bygger efter ritningar/instruktioner  

C. Barnen bygger i samband med en förutbestämd lek  
D. Annat  
 

11. Om barnen leker med lego leker de själva med materialet eller i grupp?  
 

A. En och en  
B. Två och två  
C. I grupp om 3-4  

D. I grupp om 5 eller fler  
 

12. Använder du matematik medvetet vid barns legobyggande?  
 
A. Ja  

B. Ja, till viss del  
C. Nej, inte alls  

 
13. Om du svarade ja på föregående fråga hur synliggör du matematiken vid legobyggandet?  
Beskriv utförligt.........................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 
14. Hur ser du på lego ur ett genusperspektiv, använder pojkar och flickor materialet i lika 

stor utsträckning?  
 
A. Ja  

B. Nej  
 

15. Ser du skillnad på hur pojkar och flickor löser och förmedlar egna problemlösningar vid 
legobyggande?  
 

A. Ja  
Om ja beskriv hur.....................................................................................................................  

 
B. Nej  
Om nej beskriv vad du anser det beror på................................................................................  

 
16. Ser du skillnad på hur pojkar och flickor löser och förmedlar andras problemlösningar vid 

legobyggande?  
 
A. Ja  

Om ja beskriv hur........................................................................................................................  
 

B. Nej  
Om nej beskriv vad du anser det beror på.................................................................................  
 

17. Vilka pedagogiska tankar har du kring materialet lego och legobyggande, rangordna dina 
svar efter de alternativ du anser stämmer 1=stämmer bäst till 6= stämmer sämst. Lego som 

material är:  
 
A. Lek  

B. Språkutvecklande  
C. Bygg – och konstruktion  

D. Följande av instruktion  
E. Matematik  
F. Logiskt tänkande  

 
18. På vilket sätt dokumenterar ni barns matematiklärande på din arbetsplats?  

Beskriv utförligt.........................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
 

19. Hur anser du att barns matematiklärande stärks och utvecklas i problemlösande aktiviteter 
med hjälp av materialet lego?  
Beskriv utförligt.........................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 
 

20. Vilka möjligheter ser du som pedagog att det finns kring att använda materialet lego vid 
barns matematiklärande?  
Beskriv utförligt.........................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  
21. Vilka kopplingar ser du som pedagog mellan legobyggande och läroplans mål i 
matematik?  

Beskriv utförligt.........................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 Informationsbrev till föräldrar med godkännande av barnens deltagande  

 

Hej! 

Jag heter Gabriella Carlsten-Gabrielsson och läser sista terminen på lärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet och skriver mitt examensarbete inom matematik didaktiken.  

Genom examensarbetet inom matematik didaktiken vill jag förmed la möjligheterna att 

använda materialet lego för att utveckla och stärka barnens matematik lärande.  

Studien genomförs med hjälp av observationer och intervjuer för att undersöka möjligheterna 
att utveckla och stärka barns matematik lärande med materialet lego i problemlösande 

aktiviteter. Allt behandlas anonymt. 

Med vänlig hälsning 

Gabriella Carlsten-Gabrielsson 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Barnets namn:............................................................................................................................... 

 

     Jag tillåter att mitt barn deltar 

 

     Jag tillåter ej att mitt barn deltar 

 

Förälders/vårdnadshavares  

underskrift:.............................................................................................................................. 
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